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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: 2016.06.21. 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. 

Vendégünk volt Juhász Zoltán, a Kármán Tódor Kollégium vezetőmentora. 

Varró Gergő megkérte Juhász Zoltán vezetőmentort, hogy számoljon be a féléves megbízatása 

alatt lezajlott eseményekről. Juhász Zoltán elmondta, hogy összességében elégedett a 

kollégiumi mentorok munkájával. Az idei Egészségnapon ugyan kicsit kevesebben vettek részt, 

mint szoktak, ennek az okát sajnos nem tudja. A kötelező jellegű feladatok ellátásával 

kapocsolatosan nem merültek fel problémák. Perjési Péter munkájának minőségét és 

mennyiségét külön kiemelte. Juhász Zoltán elmondta továbbá, hogy az utánpótlással 

kapcsolatosan lépéseket kell tenni, ugyanis a jelenlegi csapat tagjai az elkövetkezendő 1-2 félév 

során távozni fognak. 

Polgár Eszter javasolta, hogy a jövőben a Kultúrális és Szakmai héttel legyen összekötve az 

Egészségnap rendezvény. Juhász Zoltánnak támogatja az ötletet. 
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A beszélgetés végén Varró Gergő megköszönte Juhász Zoltánnak a jelenlétét és a féléves 

munkáját, aki ezután elhagyta az ülést. 

Ezután felmerült a mentorok kiválasztása miatti következő rendkívüli HK ülés, amelynek 

időpontjául a képviselet péntek reggel 10:30 órát választja. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kántor Tamás elmondta a következőket: 

 Az ösztöndíj pályázatok dokumentációjának legadása Vermes Boldizsárnak, a 

Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság illetékes munkatársának megtörtént. 

 Ösztöndíj Bizottsági ülés volt az őszi féléves ösztöndíj pályázatok kiírásainak 

előkészítéséről. Az ösztöndíjak dokumentációinak ellenőrzését most már a kiírás előtt 

hónapokkal elküldik a HSZI részére, hogy biztosan el legyenek fogadva addigra, 

amikorra hirdetni kell őket. 

Szociális Bizottság 

Tóth Amanda megkérte az érintett képviselőket, hogy a nyári szociális pályázatok elbírálásáról 

kerüljön ki tájékoztatás a hallgatók felé. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 A tegnapi napon volt megtartva a Rektori Tanács, amelyen elfogadták az 

Intézményfejlesztési Terv, illetve az Szervezeti és Működési Rend, illetve a 

Humánpolitikai Szabályzat módosítását. A HÖK és HDÖK Alapszabály egyhangúan 

támogatva lett. 

 A Felvételi kalauz sablonja elkészült. 

 Perger Dávid hallgatói képviselő elvégezte a külföldi féléváthallgatásos hallgatók 

számára kiküldött kérdőívek kiértékelését. 

 A gólyatáborok dokumentációjának véleményezése megtörtént a dékáni vezetés 

részéről. 

Varró Gergő elmondta, hogy múlt hét csütörtökön tartott Közösségvezetői ülést a kari 

öntevékeny körök tavaszi féléves munkájának előzetes pontozásáról. Itt ismét felmerült a 

szakmai és szolgáltatói körök közötti differenciálás ötlete az öntevékeny körök vezetőinek 

oldaláról. 

Vatai András megjegyezte, hogy Dobai Attilával, a Gépész Szakkollégium elnökével való 

megbeszélés után arra jutottak, hogy a szakosztályok és a hallgatói képviselet a közösségi 

munka fogalmát máshogy értelmezhetik, ezért merülnek fel ezek a kérdések. 
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Varró Gergő elmondta, hogy Kun Levente e-mailben jelezte a mai nap folyamán, hogy lemond 

az EHK képviselő tisztségéről. Két pályázó jelentkezett az utódlására, Kántor Tamás és 

Kovalovszki Máté. 

Kántor Tamás ismertette először a pályázatát. Bemutatta az eddigi időszak alatt elvégzett 

tevékenységét, amelynek során beszámolt a különböző bizottságokban végzett munkájáról, 

külön kiemelve az általa vezetett Ösztöndíj Bizottságot, illetve a Szociális Bizottságban végzett 

tevékenységeit. Kifejtette, hogy a jövőben jobb kommunikációt és hatékonyabb 

érdekérvényesítést szeretne megvalósítani a GHK és az EHK között. 

Rózsavölgyi Gréta megkérdezte, hogy nem érzi-e soknak a bizottságvezetői és az egyetemi 

hallgatói képviseleti munkát. 

Kántor Tamás elmondta, hogy az ösztöndíjakkal kapcsolatos munkálatok jórészt már előre el 

vannak végezve. Számít emellett a képviselet segítségére az esetlegesen felmerülő feladatoknál. 

Kovalovszki Máté ismertette ezután a pályázatát. Elmondta, hogy a véleménye szerint 

nagymértékben tudná kamatoztatni a képviseletben eltöltött évek alatt szerzett tapasztalatait 

esetleges EHK-s tevékenysége során. Bizottságvezetői és általános képviseleti tevékenysége 

alatt is törekedett a minőségi munkára. Úgy gondolja, hogy Nagy Edittel elég jól működik a 

GHK és az EHK közötti kommunikáció. 

Polgár Eszter megkérdezte Kovalovszki Mátét, hogy meddig kíván még a képviseletben 

tevékenykedni. 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy a következő ciklus végéig mindenképpen szeretne. 

Varró Gergő ezután megkérte Kovalovszki Mátét, hogy fáradjon ki a teremből. A távollétében 

nem érkezik kérdés, megjegyzés.  

Varró Gergő ezután megkérte Kántor Tamást, hogy fáradjon ki a teremből,  Kovalovszki Mátét 

pedig visszahívta. Kántor Tamás távollétében szintén nem érkezik kérdés, megjegyzés. Ez után 

mindketten távoztak a teremből. 

Nagy Edit távollétükben elmondta, hogy emberileg mindkettővel sikeresen dolgoznának 

együtt, viszont Kovalovszki Máté pályázatát támogatja inkább. Nagy előnynek érzi a 

tapasztalatát, főleg a jelenlegi, fiatal EHK-ban. 

Tóth Amanda elmondta, hogy úgy gondolja, Kovalovszki Máté tényleg tapasztalt, viszont 

Kántor Tamás többször is tanúbizonyságot tett róla, hogy gyorsan képes elsajátítani új 

ismereteket. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy kit támogat a hallgatói képviselet EHK delegáltnak. A két 

jelölt Kántor Tamás és Kovalovszki Máté. A titkos szavazás eredménye az alábbi: 

 Kovalovszki Máté: nyolc szavazat 

 Kántor Tamás: egy szavazat 
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 egy fő tartózkodott 

Ennek megfelelően a hallgatói képviselet Kovalovszki Mátét választotta EHK képviselőnek. A 

jelöltek a szavazás után visszatértek a terembe. 

Varró Gergő gratulál Kovalovszki Máténak az új posztjához. 

Kántor Tamás és Tóth Amanda elhagyják a termet. 

Kollégiumi Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta a következőket:  

 A nyári szobaosztás elkészült. Probléma volt, hogy későn jöttek meg a jelentkezők 

adatai. 84 nem véglegesített jelentkezés volt, közülük ketten jelentkeztek végül. 

 Az őszi kollégiumi férőhely jelentkezés elindult, a határidő 2016. július 15. 

 A héten lesznek a kollégiumi mentor pályázók meghallgatásai. 

Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta, hogy megbeszélésen vett részt Szigeti Milánnal együtt Orbán 

Balázzsal, a MŰHASZ munkatársával a gólyatáborok szervezési kereteiről. Itt az alábbiak 

kerültek szóba: 

 Tábor bejárás várható július elején az egyetem képviselőivel is. 

 Törekedni kell arra, hogy minden költés és befizetés átutalással történjen. Ez vonatkozik 

a szervezők által szükséges díjakra is. 

 Július 26-án lesz élesítve előreláthatóan a tábori jelentkezésre illetve fizetésre szolgáló 

online felület. 

 Szükséges összegyűjteni azon adatok listáját, amelyek bekérésre kell, hogy kerüljenek 

az alapadatokon túl. 

Rendezvény Bizottság 

Polgár Eszter elmondta, hogy a BME Together őszi rendezvénye szervezés alatt van. 

Polgár Eszter elmondta továbbá, hogy nem kíván az augusztusi Gólyatábor főszervezője lenni.  

Két főszervezői pályázat érkezett, Szikszai Fannié és Szigeti Miláné. 

Varró Gergő megkérdezi, hogy ki az, aki támogatja, hogy Szikszai Fanni és Szigeti Milán a 

Gépészmérnöki Kar 2016-os gólyatáborának főszervezői legyenek. 

A GHK 9-1-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Polgár Eszter ezt követően bejelentette, hogy lemond a bizottságvezetői pozíciójáról. 
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PR Bizottság 

Szikszai Fanni elmondta, hogy lezajlott az Öregbúcsú és a Közösségi Grillezés rendezvény. 

Mindkettő rendezvény jól sikerült. Probléma volt azonban azzal, hogy a képviseletből kevesen 

segítettek a rendezvények megszervezésben. 

Beszámoló a Gépész Szakkollégium szakosztályvezetői üléséről 

Vatai András elmondta a következőket: 

 Megalakult a Gépész Szakkollégium új elnöksége. 

 Elfogadásra került a Szakkollégium új Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 A Gólyatáborban megszervezendő Körök Napján szeretné a Szakkollégium is 

képviseltetni magát. 

Varró Gergő elmondta, hogy közösségvezetői ülésen kérés volt, hogy az elsőévesek számára 

legyen kitalálva valamilyen játék, ami ösztönzi őket arra, hogy nagyobb számban végig 

látogassák az öntevékeny körök standjait. 

Egyebek 

Vatai András elmondta, hogy a képviselet tulajdonában álló sörpadok ellenőrzése a 

közeljövőben meg fog történni. Javasolta, hogy legyen készítve kölcsönzési szabályzat, amely 

elkészítésére Rózsavölgyi Gréta jelentkezett. 

Gulácsi Balázs elmondta, hogy vasárnap áramszünet lesz a Kármán Tódor Kollégiumban. 

Varró Gergő megkéri a felelősöket, hogy a megfelelő elektronikus csatornán kerüljön ki róla 

tájékoztatás. 

Német Roland jelezte, hogy 2016. március 10-én e-mailben lemondott bizottságvezetői 

pozíciójáról, azonban ez nem került azóta rögzítésre az ülések emlékeztetőiben. Kérte ennek 

pótlását. 

A következő ülés várható időpontja: 2016. június 24 (péntek) 

Ülés vége: 22:28 

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

 Csernák Attila Varró Gergő  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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