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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura x     

Berta Katalin x     

Dobó Diána x     

Gulácsi Balázs x     

Horicsányi Krisztina    x  

Kapu Tibor x     

Kovalovszki Máté x     

Kun Levente Alex x     

Lukács Virág x     

Majláth Máté x     

Nagy Edit x     

Német Roland x     

Okolicsányi Péter x     

Perger Dávid x     

Perjési Péter x     

Polgár Eszter x     

Somogyi József x     

Szaller Ádám x     

Varró Gergő x     

Dátum: 2015. április 28. Oldalszám: 3 

 

Ülés kezdete: 20:25 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a mai Dékáni Tanács ülésen elhangzott témákról. Az április 27-i 

Szenátus ülésen el lett fogadva minden díjra és kitüntetésre való felterjesztés és szabályzat, 

köztük a Hallgatói Kollektív Jogok Szabályzata is. 

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szakirányú továbbképzési szak indítási kérelmét 

visszavonta. A Természettudományi Karon dékánválasztás volt, Dr. Pipek János jelenlegi 

dékánt újra megválasztották. Az április 27-i Szenátus ülésen Daku Dávid (EHK elnök) 

felszólalt az ügyben, hogy a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság több téren is akadályozza a 

Hallgatói Képviseletek munkáját. Vezetői értekezleten szó volt még az EHK hálózati 

hozzáféréseinek letiltásáról is. 

A Gépészmérnöki Karnak elkészült a Twitter és YouTube csatornája is. Június 11-én a 

Gépészmérnöki Kar ünnepséget tart a karlsruhei egyetemmel fennálló kapcsolat 40. évfordulója 

alkalmából. A következő Kari Tanács ülés június 4-én lesz. Varró Gergő elmondta, hogy 

meghívta a Dékáni Vezetést és a tanszékek vezetőit a május 15-i Gyűrű- és kitűzőavató Végzős 

Bálra. Szó volt a hallgatói zaklatással kapcsolatos fejleményekről. 

 

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


 
 

2015.04.28. 
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- 

EHK 

Nagy Edit elmondta, hogy Varró Gergő vett részt Somogyi József helyett az április 23-i EHK 

ülésen, ahol Varró Gergő megköszönte az EHK-nak az ipari termék- és formatervező mérnöki 

alapszak megmentése érdekében tett minden segítségüket. A Nemzeti felsőoktatási törvény 

várható főbb változásait Nagy Edit ismertette. A Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájával történő egyeztetések a múlt hét során lezajlottak. Április 29-én a Kecskeméti 

Főiskola fórumot tart a műszaki menedzser képzés megmaradása érdekében. A Hallgatói 

Önkormányzat alapszabályának tervezetét Varró Gergő elküldte a GHK levelezőlistájára. A 

költségvetési tervezeteket minden kar elküldte. A kari lapokkal kapcsolatban a Nemzeti 

Kommunikációs Hivatalhoz az egyetem kérelmet küldött. Az idei évben Térítési és Juttatási 

Szabályzat változás várható. A Vásárhelyi Pál Kollégium idén a korábbi tervekkel ellentétben 

nem lesz felújítva. A Jó tanuló jó sportoló pályázatok eredményei megszülettek. Varró Gergő 

beszámolt arról, hogy április 29-én HK elnöki értekezleten vett részt. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy egy Diplomatervezés tárgyat hallgató diáknál probléma akadt a 

konzulenssel történő kommunikációval. Szaller Ádám már kikérte az illetékes tanszék 

vezetőjének véleményét a témában és elmondta, hogy a hallgatóval is fog beszélni a hét során. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy a jövő hét során Kollégiumi bizottsági ülést tart, azonban a 

következő félévi kollégiumi felvételi kiírás elkészítéséhez szüksége van néhány hiányzó 

információra. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy április 30-án Külső Szociális bizottsági ülésen vesz részt, ahol a fő 

téma az Egységes Szociális Rendszer fejlesztése lesz. A papír alapú szociális pályázatokat a 

HSZI irodájába fogják átszállítani tárolásra, ehhez kérte a GHK segítségét. 

Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő bemutatta az öntevékeny körök igényléseinek az április 27-i Közösségvezetői ülés 

után kialakult végleges eredményét. 

Először a szakmai támogatásokat részletezte.  

Varró Gergő elmondta, hogy maximum 15000 Forintos keretig minden kör kapott BME Printer 

nyomtatási támogatást. 

Ezt követően bemutatta a közösségépítésre igényelt tételeket. 
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Szaller Ádám elmondta, hogy a közösségépítésre szánt keretet több kör inkább szakmai 

igénylésekre költené. Varró Gergő elmondta, hogy a GHK ezt az átcsoportosítási lehetőséget 

támogatni tudja. 

Német Roland elmondta, hogy a póló támogatás fixen 1200 Forint a korrigált taglétszám 

alapján. Az öntevékeny körök a pólóra és a csapatépítésre kapott keretet nem vonhatják össze. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki az öntevékeny körök igénylését a bemutatott 

feltételekkel és módon el tudja fogadni. 

A GHK 14-0-1 arányban elfogadta a javaslatot. 

A Gyűrű- és kitűzőavató Végzős Bál lebonyolítására a GHK 200000 Forint támogatást kap a 

Dékáni Hivataltól. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy a Gólyatábor helyszínével kapcsolatban beszélt egy tábori 

közvetítővel. Elmondta, hogy a velencei tábor vezetőségében változás történt. Az ügy részleteit 

megpróbálja megérdeklődni. 

A Gyűrű- és kitűzőavató Végzős Bállal kapcsolatban elmondta, hogy a tiszteletbeli 

évfolyamtárs oktatókat felkeresi. Az ékszer rendelések megtörténtek. A cateringet Kun Levente 

intézi. 

Egyebek 

Varró Gergő megköszönte Dobó Diána, Antal Laura és Donkó Hajnalka SLIP szervezésében 

nyújtott segítségét, mint főszervezők és Német Roland segítségét, aki a GHK részéről 

gazdasági tekintetben felügyelte a rendezvény szervezését. Német Roland elmondta, hogy a 

rendezvény jó gazdasági fegyelem mellett zajlott. Orbán Balázs (MISZ munkatárs) szerint 

nagy fejlődés történt a 2014-es rendezvény óta. A cégeknek a köszönetnyilvánítást illetve a 

rendezvény végleges költségvetését el kell készíteni. Somogyi József javasolta, hogy a GHK a 

támogatókkal építse ki a partnerségi viszonyokat hosszabb távon is. 

Német Roland elmondta, hogy a gazdasági ügyeket az elkövetkező három hétben Varró Gergő 

fogja intézni helyette. Nyáron a Gazdasági Bizottságot átalakítaná, melyhez kérte a GHK 

segítségét. 

Ülés vége: 22:38 

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

 Majláth Máté Lajos Varró Gergő  

 emlékeztető vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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