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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Csernák Attila x     

Gulácsi Balázs x     

Hegyi Bence 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: 2016.04.12 Oldalszám: 4 

 

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 

Varró Gergő elmondta, hogy a Dékáni Tanács a héten elmaradt Dékán Úr külföldi útja miatt. 

Ezután tájékoztatta a jelenlévőket az esedékes továbbképző hétvége menetrendjéről. 

EHK 

Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 A Pro Juventute Universitatis díjra az EHK a felterjesztette Szipka Károlyt, és Dr. 

Kövesi Jánost. 

 Az Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőív kitöltöttségével kapcsolatos adatigénylés 

megtörtént. 
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 A tavaszi edzőtermi bérletek a termek nyári időszakban történő használatára is adnak 

majd jogosultságot. A bérletek megvásárlására a Sportközpontban lesz majd lehetőség. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta a következőket: 

 Az elmúlt héten EHK Külső Oktatási Bizottság, illetve kari szinten Tanulmányi és 

Oktatási Bizottság ülések is voltak, amelyeken az új Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

tervezetének véleményezése folyt. 

 Ezentúl csak olyan szakmai gyakorlatok lesznek érvényesek, amelyek közvetlen, a 

hallgató és a foglalkoztató cég közötti szerződésen alapulnak. Ennek következménye, 

hogy egy iskolaszövetkezeten keresztül végzett szakmai gyakorlat nem lesz 

elfogadható. 

 A munkabér kifizetésére a foglalkoztató cég csak akkor köteles, ha a szakmai gyakorlat 

hat hete egybefüggően lett ledolgozva. 

Kollégiumi Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta a következőket:  

 Részt vett mentori megbeszélésen, amelyen a közeljövőben megrendezésre kerülő 

Egészségnap szervezésének állásáról volt szó. 

 A Kármán Tódor Kollégium alagsorában újabb szeméttároló konténerek kerültek 

kihelyezésre. 

Varró Gergő elmondta, hogy a mai napon volt fegyelmi tárgyalás, amelyen két gépészkari 

hallgató volt érintett. Az egyik hallgató a Kármán Tódor Kollégium bentlakási 

megállapodásának aláírását mulasztotta el, ami miatt 2 fegyelmi pontban részesült. A másik 

hallgató a Vásárhelyi Pál Kollégiumban való csendháborítás miatt 4 fegyelmi pontban 

részesült. Mivel nem ismerték el a kiosztott fegyelmi pontok jogosságát, ezért került sor 

fegyelmi tárgyalásra. A bizottság a kiosztott pontokat mindkét esetben helyben hagyta. 

Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta, hogy két költségvetés, az Egészségnap és a 24 órás foci bajnokság 

megtárgyalása szükséges. Ezek bemutatása megtörtént, amely során az adott tételek 

ismertetésre kerültek. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a 2016. évi Egészségnap 

költségvetésére tett javaslatot. 

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

  

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


 
 

2016.04.12. 
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 

 

-3- 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a 2016. évi 24 órás focibajnokság 

költségvetésére tett javaslatot. 

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

Rendezvény Bizottság 

Polgár Eszter elmondta a következőket: 

 Külön Gépész Hírek hírlevél kerül majd kiküldésre a Gépészkari Napokkal (a 

továbbiakban: SLIP) kapcsolatban. 

 A Bohemian Betyars együttes a tervekkel ellentétben nem fog fellépni, ami 

nehézségeket okozott a promóciós anyagok nyomtatásával kapcsolatban. 

 A SLIP-el kapcsolatos tájékoztató, illetve promóciós honlap hamarosan elkészül. 

 Megbeszélés volt a csapatvezetőkkel, amelyen letisztázták a pólórendelés, illetve a 

napszemüvegek rendelésének folyamatát. 

 Készülnek a karszalagok, illetve a jegyek. 

21:01 Vatai András és Szigeti Milán megérkeznek. 

Szikszai Fanni megkérte a jelenlévőket, hogy a képviselők Facebookon történő megosztással 

támogassák a rendezvényt. Elmondta továbbá, hogy a Gépész Szakkollégium, az Energetikai 

Szakkollégium, a Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozata, a Solar Boat Team, és a 

Paradicsomcsapat is jelezte már, hogy szeretnének megjelenni a rendezvény szakmai 

szekcióján. 

Kun Levente Alex tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az EHK napijegyek kisorsolását tervezi a 

SLIP-re nyereményjáték formájában. 

Polgár Eszter ezután kérte, hogy a tankörverseny eredményei kerüljenek kivetítésre. A G2, az 

E3, az M1, és a T3 tankörök nyerték a versenyt. A tankörök KKI szerinti sorrendben kerülnek 

majd közzétételre. A nyeremények létszámarányosan fognak megoszlani a nyertes csapatok 

között. 

Kovalovszki Máté elhagyta a termet. 

Polgár Eszter elmondta, hogy két fő adta le a pályázatát a SLIP műsorvezetői posztjára: 

Kovalovszki Máté és Juhász Tibor. Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja 

a két jelentkező műsorvezetői pályázatát. 

A GHK titkos szavazáson 12-0-0 arányban támogatta a pályázatokat. 

Kovalovszki Máté visszatért a terembe. 
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PR Bizottság 

Szikszai Fanni elmondta, hogy csütörtökön közös csapatépítő rendezvény lesz a Kari 

Rendezvény Bizottsággal és a Gólyatanács tagjaival. Megkérte a képviselőket, hogy minél 

nagyobb számban legyenek jelen. 

Sport 

Csernák Attila elmondta, hogy a 24 órás focibajnokság promóciója elindult, illetve a csapatok 

jelentkezése is folyamatban van. 

 

Beszámoló Gépész Szakkollégium üléséről 

Vatai András elmondta a következőket: 

 

 Több szakkollégiumi projekt is folyamatban van, mint egy makett asztal elkészítés, 

illetve a szakkollégium arculatának kiépítése. 

 Rengeteg ipari megkeresés érkezik a szakosztályok felé. 

 A specializációválasztási fórum időpontjának a Gépész Szakkollégium a 12. hetet, 

helyszínének a Kármán Tódor Kollégium auláját szeretné. 

 

Egyebek 

Német Roland elmondta, hogy a SLIP költségvetése jövő hét kedden kerül majd 

felterjesztésre. 

 

Varró Gergő elmondta, hogy a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál helyszínével kapcsolatban 

még várunk az egyetemi vezetés válaszára, a K épület aulájának jutányosabb bérleti díját 

illetően. 

 

Szigeti Milán elmondta, hogy jövő héten Perger Dáviddal beszámolnak majd a mai napon 

lezajlott Irányítástechnika fórumról. 

 

Ülés vége: 21:33 

 

Következő ülés várható időpontja: 2016. április 19. (kedd) 

 

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

 Csernák Attila Varró Gergő  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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