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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura x     

Berta Katalin 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. június 2. Oldalszám: 4 

 

Ülés kezdete: 20:10 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a mai Dékáni Tanács ülésen elhangzottakról. A Vezetői értekezleten 

szó volt a Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) megújításáról, amely minden egyetemi 

szakot érint. A KKK-k átírásával kapcsolatban, minden alapszakról összehívják az annak 

kialakításában meghatározó oktatókat és a korábbi évek tapasztalataival kiegészítenék ezeket. 

Ismét szó volt a be nem fizetett hallgatói kintlévőségek helyzetéről, melyet a kancellária behajtó 

cégeknek adna át. Gólyatábori helyzetjelentést kértek Varró Gergőtől, azonban részletekkel 

még ő sem tudott szolgálni. A jubileumi diplomaátadó rendben lezajlott. A következő Kari 

Tanács ülés június 4-én 14 órától lesz. Szaller Ádám kimentését kérte, Polgár Eszter jelezte, 

hogy tudja helyettesíteni. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a Kari Tanácson Szaller Ádámot 

Polgár Eszter helyettesítse. 

A GHK 11-0-0 arányban támogatta Polgár Esztert. 

Az Ünnepi Kari Tanács ülés időpontja június 12. 

Varró Gergő bemutatta a június 4-i Kari Tanács ülés napirendi pontjait. 
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EHK 

Nagy Edit elmondta, hogy a Szenátus ülésen szó volt a Szenátus ad hoc bizottságainak 

felülvizsgálatáról, illetve arról, hogy az Akkreditációs Bizottság minden egyetemi tanári 

pályázatot támogat. Az EHK a beérkezett EFOTT Civil Téren történő megjelenésre irányuló 

pályázatokat is elbírálta. A Jogi Osztály a HÖK Alapszabály korrektúrázott változatát a mai 

napon küldte el az EHK részére. A Kancellária részéről nem történt még meg a nyári kollégiumi 

férőhely pályázat jóváhagyása. A Köztársasági Ösztöndíj kiírása a héten elkészül. 

Varró Gergő elmondta, hogy május 27-én HK elnöki értekezleten vett részt. Itt bemutatásra 

került a MISZ adás-vételének szerződés tervezete, amit az EHK a Kancelláriától kapott. 

Idén a Gépészmérnöki Kar és a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar kari napjai egy időben 

kerültek megrendezésre, ezért a későbbi időpontütközések miatt a közeljövőben egyeztetve 

lesznek az egyetemi programok a jövő tanévre vonatkozóan. A program naptárat Varró Gergő 

és Kun Levente közösen készíti el. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy több új tantárgy fog indulni. Egy hallgatói kérvény érkezett, aki 

kérte a félévének utólagos passziváltatását. A kérvényt a Kari Tanulmányi Bizottság indoklás 

hiányában elutasította, majd a megfelelő indoklás beérkezése utána a Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottság elfogadta. Az Elektrotechnika alapjai c. tantárggyal kapcsolatban nagyon sok 

méltányossági kérelem érkezett, az ügyben Dr. Bihari Péter intézkedik. A Gépszerkesztés 

alapjai c. tantárggyal kapcsolatban is több méltányossági kérelem érkezett. Az ügyben Dr. Grőb 

Pétert is megkeresik. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy a május 29-i Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen a karok közötti 

férőhelyosztás megtörtént. A Nagytétényi úti Kollégiumi férőhelyek a karok között szét lettek 

osztva. Az elfogadásra javasolt eredményeket bemutatta, majd elmondta a javaslatát. Ezt 

követően szó volt a Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzatáról. A nyári 

kollégiumi férőhely pályázatról még nem kapott információkat. 

A mai monitoring értekezleten szó volt a Kármán Tódor Kollégiumban (később KTK) található 

zuhanyzók nyomásproblémájáról és a szárítógépek problémájáról is. 

Beszámolt a Költözési irányelvek részleteiről. A KTK udvari biciklitároló problémáját is 

megemlítette. A GHK a nyár során intézkedik az ügyben. 

Perjési Péter bemutatta a 2015/16. őszi félévre vonatkozó mentori pályázati kiírást. Ezt 

követően a GHK a mentori férőhelyek számáról beszélt. Két javaslat érkezett a témában. A 

GHK a kérdésről többkörös szavazást tartott. (VPK: Vásárhelyi Pál Kollégium) 
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Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy folyamatban vannak a nem megfelelő összegű ösztöndíjban 

részesült hallgatók ösztöndíjának korrekciói. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy Külső Szociális Bizottsági ülésen vett részt május 28-án. Az 

Egységes Szociális Rendszerrel kapcsolatban korábban összegyűjtött problémákat tekintették 

át. Július 27-én kezdődik a szociális pályázatok leadása. Az igazolás listát szeretné mihamarabb 

elkészíteni. A korábbi félévek pályázatait a GHK a HSZI-be eljuttatta. A pályázatokat a 

fellebbezési időszak után azonnal a HSZI-be kell szállítani őrzésre és mindent elektronikusan 

is fel kell tölteni a pályázati rendszerbe. A karok közötti teljesítmény alapú pontozásban a GHK 

jó helyen szerepel. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland részletesen bemutatta a Gyűrű- és kitűzőavató Végzős Bál végleges 

költségvetését. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a bemutatott módon a 2015-ös 

Gyűrű- és kitűzőavató Végzős Bál végleges költségvetését. 

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

PR Bizottság 

Horicsányi Krisztina megköszönte a GHK-nak a közösségi grillezésen nyújtott segítségét. A 

rendezvény sikeresen lezajlott. Elmondta, hogy a balatonlellei GHK táborral kapcsolatos 

teendőit szeretné átadni valaki másnak. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy május 31-én tartott Rendezvény Bizottsági ülést. A 2015. évi 

Gólyabál időpontja november 16. lesz. A Gólyahajó időpontját szeretné a regisztrációs hétre 

előrehozni, azonban kevés szabad hely van a rendezvényhajón. A foglalható időpont 

szeptember 4. A tankörvezetők és Külső Rendezvény bizottsági tagok meghallgatásai zajlanak 

a héten. Június 8-án előzetes megbeszélést szeretne tartani a jelöltekről. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: 4 fő KTK, 2 fő VPK 10 

2. javaslat: 5 fő KTK, 2 fő VPK 5 
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A Gólyatábor szponzorációjáról kérdezett Nagy Edit. Kun Levente elmondta, hogy hamarosan 

elkezdődik. 

Sport 

Szaller Ádám elmondta, hogy Rózsavölgyi Balázs elküldte a Gépész Sport Szakosztály 

javaslatát a nyári kondibérletek árára vonatkozóan. A GHK a végleges árakról a június 9-i 

ülésén dönt. 

Egyebek 

Szaller Ádám bemutatta a Gépészkari Közösségért-díj kiírását. A GHK az előzetes kiírást 

véleményezte. A GHK szavazást tartott arról, hogy aktív Gépészkari Hallgatói Képviseleti tag 

megkaphatja-e a díjat. 

 

 

 

A szavazás során 1 tartózkodás történt. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a GHK kivegye azt a pontot, mely 

szerint aktív GHK tag ne kaphassa meg a díjat. 

 A GHK 9-2-1 arányban elfogadta a javaslatot. 

Varró Gergő elmondta, hogy a közeljövő várható mandátumváltozásai miatt több poszton 

változások várhatóak a GHK-ban. (EHK delegált, Kollégiumi Bizottság vezető, honlap 

főszerkesztő, Sport referens, emlékeztető-vezető) 

Varró Gergő elmondta, hogy Dobó Diána lemondása után kiértesítette Tácej Tamarát, (a 2014. 

évi Szavazáson soron következő legtöbb szavazatot kapott hallgató) mint lehetséges új GHK 

bekerülő tagot. Választ még nem kapott. 

Ülés vége: 23:00 

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

 Majláth Máté Lajos Varró Gergő  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: aktív GHK tag nem 

kaphatja meg a díjat 
5 

2. javaslat: aktív GHK tag is 

megkaphatja a díjat 
6 
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