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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura x     

Gulácsi Balázs  x    

Kapu Tibor     x 

Kovalovszki Máté x     

Kun Levente Alex x     

Nagy Edit x     

Német Roland x     

Okolicsányi Péter x     

Perger Dávid x     

Polgár Eszter  x    

Szaller Ádám x     

Tácej Tamara     x 

Varró Gergő x     

Dátum: 2015. szeptember 1. Oldalszám: 4 

 

Ülés kezdete: 20:10 

Varró Gergő üdvözölte a vendégeket, a Gólyatanács tagjait, név szerint Tóth Amandát, Kántor 

Tamást és Csernák Attilát. 

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 beszámolt a mai Dékáni Tanács ülésen elhangzott ügyekről. Tájékoztatott róla, a 

GPK-n a felvételi ponthatárok jól alakultak, a korábbi félévekhez hasonlóan magas pontszámok 

születtek. A Tanévnyitó ünnepségen tiszteletét tette Áder János, Magyarország köztársasági 

elnöke is, aki a klímaváltozás ügyének fontosságáról tartott figyelemfelkeltő előadást a 

beiratkozók számára. Beázott több épület az egyetemen a nem régen történt esőzésekben. 

Gulácsi Balázs megérkezett. (20:18) 

A képzési és kimeneti követelmények kialakítása során elvi viták folynak, hogy a szakmai 

gyakorlathoz legyen-e rendelve kreditérték. A 2015. július felvételi eljárások utáni 

fellebbezések miatt 13 hallgató került még felvételre a karra. A beiratkozás holnap 10:00 órakor 

kezdődik. A 2014. évi Magyar Akkreditációs Bizottság által a karon lefolytatott felülvizsgálat 

végén megállapított hiányosságok pótlásának határideje lejárt, sikeresen teljesítettük az 

elvárásokat. 
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Az áramszünet miatti károk elhárítása folyamatosan zajlik. Több egyetemi szerver és oldal nem 

működik, köztük a Egységes Szociális Rendszer oldala sem. A gólyatáborok sikeresen 

lezajlottak. 

Daku Dávid bejelentette a vezetői értekezleten, hogy a nyári kollégiumi osztás során problémák 

voltak a HSZI-vel történő együttműködésben. A mai napon találkozó volt Rémai Zsolt (KI), 

Csiki Tibor (KI), Vermes Boldizsár (HSZI), Keresztes Péter (HSZI), a Kancellár, Daku Dávid 

(EHK) és a kari hallgatói képviseletek elnökeinek jelenlétében. Felvázolásra kerültek a 

problémák karonként.  

Polgár Eszter megérkezett. (20:40) 

Varró Gergő bemutatta javaslatát a 2015. évi Tisztújítás menetrendjére vonatkozóan. A terv 

szerint a jelentkezések leadási határideje a 2. oktatási hét péntek lenne. A Kari Hallgatói Fórum 

szeptember 28-án lenne megtartva. A Kari Hallgatói Szavazás szeptember 28-tól október 1-ig 

tartana. A mandátumot szerzett képviselőkkel a GHK alakuló ülése október 6-án lenne 

megtartva. A Szavazási Bizottság elnökének Molnár Lászlót (VBK EHK delegáltja) kérné fel.  

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a 2015. évi Tisztújítással kapcsolatos 

határidőket. 

A GHK 8-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.  

Varró Gergő titkos szavazás keretében megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni, hogy a Szavazási 

Bizottság elnöke Molnár László (VBK EHK delegált) legyen. 

A GHK 8-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.  

EHK 

Nagy Edit tájékoztatta a képviselőket, hogy az Egyetemi Napokon kancellári és rektori 

megnyitó is lesz. A rendezvényen a karok közötti vetélkedőt a GTK rendezi meg. Szeptember 

3. hetének csütörtöke az EHK elnöki pályázatok beérkezésének határideje. Egyetemi szinten 

egységes kérdőíveket kell kitöltetni a kari gólyatáborokról.  

A 0.zh-n nem lehet ezentúl mínusz pontot elérni. Az OHV kampányt tovább kell népszerűsíteni. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám tájékoztatta a képviselőket az Nftv. módosításokról. A hallgatókra vonatkozó 

legmeghatározóbb változás az n*18 kredit teljesítése. TOB ülést tart OHV felülvizsgálati 

témában a jövő héten.  
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Kollégiumi Bizottság 

Okolicsányi Péter elmondta, hogy ő a VPK és a SCH szobaosztását, Perger Dávid pedig a KTK 

szobabeosztását intézte. Minden rendben lezajlott. Problémák akadtak a gólyák 

beköltöztetésénél a karbantartók számával, és munkamoráljukkal.  

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy problémák akadtak a nem várt áramszünet miatt az ESZR-rel, a 

szociális pályázatok online feltöltésével, így csúszik a pályázatok leadása is. Az ESZR 

újraindulása még nem tudják mikorra várható. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland elmondta, hogy a KTK internet árak a 2015/2016. őszi félévre nem változnak.  

Varró Gergő bemutatta javaslatát a Kármán Tódor Kollégiumban internetszolgáltatást biztosító 

személyzet jutalmazására vonatkozóan. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a javaslatát a Kármán Tódor Kollégiumban 

internetszolgáltatást biztosító személyzet jutalmazására vonatkozóan. 

A GHK 8-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Az Egyetemi Napok hirdetését a Gólyahajó után lehet megkezdeni. Az Egyetemi Napok ideje 

alatt a MISZ-es üzemeltetésben álló egyetemi klubok zárva lesznek. A gólyatábori számlák 

elszámolása folyamatban van.  

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy a gólyatábor előtáborát 3-ról 2 napra csökkentettük a költségvetés 

miatt. A velencei táborban a felszolgált étel minőségével és mennyiségével probléma volt. A 

gólyatábor programjai jól alakultak. Szervezői részről nem volt probléma. A regisztrációs hét 

programjai folyamatosan zajlanak, a campus túrán, tanévnyitó ünnepségen már túl vagyunk. A 

Kollégista avató a 4. oktatási hét csütörtökén lesz megtartva.  

Sport 

Perger Dávid elmondta, hogy össze kell állítani a GHK teremigénylését kérdését, melynek 

elküldésének határideje hamarosan lejár. 
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Egyebek 

Német Roland elmondta, hogy ő lesz az egyik főszervezője az Egyetemi Sportnapnak.  

 

Ülés vége: 22:40 

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

 Szaller Ádám Varró Gergő 

 emlékeztető-vezető elnök 
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