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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura x     

Donkó Hajnalka x     

Gulácsi Balázs x     

Horicsányi Krisztina    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 22. Oldalszám: 7 

 

Ülés kezdete: 20:18 

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 Daku Dávid, az Egyetemi Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK) elnöke, 

abból az alkalomból, hogy az EHK tisztújítást tart. Az EHK elnöki posztjára egyedül ő nyújtott 

be pályázatot. 

Varró Gergő megkérte, hogy az elmúlt évről, illetve a jövőbeli terveiről beszéljen pár 

mondatban. 

Daku Dávid: 2014. november 15-től kezdődően érdemes beszámolni az elmúlt évről. Sok volt 

a konfliktus az egyetemen bekövetkező személyi és szervezeti változások miatt. A kari hallgatói 

képviseletek által végzett munka menetében jelentős változások történtek, a Diákközpont 

helyett létrejött a Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság (továbbiakban: HSZI). 

Új felállásban kell működnünk, egészséges munkakapcsolatot kell kialakítanunk az új 

rendszerben. Van olyan kari hallgatói képviselet (továbbiakban: KHK), ahol ez működik, de 

van, ahol még javítani szükséges ezen. A motivációban negatív irányba történt változás, ezt 

kellene visszaállítani a korábbi szintre. 

A Műegyetemi Ifjúsági Nonprofit Kft. helyett új, az egyetem és a hallgatók által közösen 

tulajdonolt cég fog létrejönni a hallgatói szolgáltatások biztosítására. Ebben a cégben törvényi 
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szabályozás miatt mindenképpen kisebbségi tulajdonnal fogunk rendelkezni, arra kell figyelni, 

hogy az érdekeink bizotsítottak legyenek. 

Daku Dávid elhagyta a termet. (21:06) 

 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a szeptember 15-i és 22-i Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 A Vezetői Értekezleten részt vett Dr. Bihari Péter, a törvényi változásokról számolt be. 

Józsa János, a BME rektora részt vett a Helsinki konferencián, 2019-ben a BME lesz a 

házigazda. 

 Magas volt a be nem iratkozók aránya a karon, összesen 42 fő. A Dékáni Hivatal 

felmérte, mi lehet ennek az oka: nagy részük külföldön tanul tovább inkább. 

 A Tudományos Diákköri Konferenciára nevezni szeptember 30-ig lehet. 

 Elkészült a Kancellária új honlapja. 

 Az R, T, H épületeken minden nyílászárót ki fognak cserélni, a mai nappal kezdődtek a 

munkálatok. 

 Nyílt napi kiadványok számát ellenőrizni kell, újak nem lesznek rendelve a következő 

tantervmódosításig illetve dékánválasztásig. 

 Csobán Attila lesz a Nyílt Nap és az Educatio felelőse is. 

 Október 1-jén 14:00 órakor Kari Tanács ülés lesz. A Kari Tanács tagok nézzék át a 

napirendi pontokat, de ülésen is átnézzük következő héten. 

 Diplomaátadó időpontja: október 9. 11:00. 

 Az oklevél átvételét igazoló dokumentumot alá kell íratni, ehhez 4 segítőre van szükség. 

Ki az, aki ráérne segíteni a diplomaátadón? Gulácsi Balázs, Perger Dávid, Német 

Roland és Polgár Eszter jelentkezett. 

 Az oktatói beszédet Dr. Szabó Péter János fogja tartani. A hallgatói beszédről még 

egyeztetünk, javaslatként Perjési Péter neve merült fel. 

 Három dékán találkozó lesz 2016. január 29-én: BME a vendéglátó, Gödöllő és Miskolc 

a további résztvevők. 

 A nyáron Dr. Nagy István elhunyt, új képviselő lesz delegálva a Villamosmérnöki és 

Informatikai Kar részéről a Kari Tanácsba. A VIK Kari Tanácsába Lovas Jenőt 

delegálta a GPK, helyette is mást kell választani. 

 A tankörök közötti versenyre 100 000 Ft támogatást ajánlott fel a Dékáni Hivatal, a 

konkrét kiírást el kell készíteni még. 

 Prima Primissima díj: Dr. Stépán Gábor a jelöltek között van. 

 A Köztársasági Ösztöndíjak átadása: október 9-én lesz. 

Megérkezett Nagy Edit. (21:16) 

Polgár Eszter: Hány pályázat érkezett a GHK tisztújításra, érvényes-e mind? 
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Varró Gergő: 26 pályázat érkezett be, mindegyik érvényes. Ment ki Neptun üzenet is a 

Szavazásról, fognak kapni tájékoztatást a jelöltek is. A Szavazás hétfő és csütörtök között fog 

lezajlani. 

 

 

EHK 

Kun Levente beszámolt a csütörtöki EHK ülésről: 

Vezetői értekezlet: nem volt megtartva, csak Rektori Tanács ült össze. 

Rektori Tanács:  

 A BME új telephelye Balatonkenese lett; itt kerül kialakításra az egyetem Innovációs 

Központja. 

 Módosult a költségvetési szabályzat is, megalakult a Sport és Szabadidős Létesítmények 

Igazgatósága, amely innentől lassan átveszi a sporttal kapcsolatos tevékenységek 

irányítását és kezelését. 

 Dr. Veszprémi Károly (oktatási rektorhelyettes) konferencián fog részt venni, ahol a 

duális képzésről fognak egyeztetni. Kiderült, hogy a cégek nem kapnak támogatást 

önköltséges hallgatók után, és ez csak most derült ki, miközben rengeteg hallgatót 

felvettek nem állami képzésre. 

 Az Önkéntes Nap rendben lezajlott, közel 500-an vettek részt rajta. 

 Egységes kollégiumi rendszert kell majd használni a férőhelyosztáshoz. Most jön a 

fejlesztői fázis, ahol kialakítják a végleges formát. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám beszámolt a Dr. Bihari Péter oktatási dékánhelyettessel történt egyeztetésről: a 

következő félévre a tervek szerint készülni fog zárthelyi-ütemterv készülni a mesterképzés 

szakjaira is, illetve a GHK hallgatói jegyzetpályázat kiírását is tervezi. Átbeszélték a 

közelmúltban módosult kormányrendeleteket is. A Nemzeti Felsőoktatási Törvény 

Végrehajtási rendelete az augusztus közepén történt módosítás után ismét módosulni fog. 

Kollégiumi Bizottság 

Kovalovszki Máté beszámolt az aktuális témákról: 

 Egyeztetett a Kollégiumok Igazgatóságnál a kollégiumi férőhelyekkel kapcsolatban. A 

Martos Professzor Vendégházban kapott a GPK 2 helyet. Három jelentkező van, a 
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férőhelyek feltöltése nem a GHK feladata. A VBK elve szerint lesznek a listán 

rangsorolva a hallgatók – aszerint, hogy a kollégiumba kerülési átlagtól mennyire térnek 

el. 

 A szobacserék zajlanak. A vendégkártyákkal kapcsolatos problémáról folyik a 

levelezés, a fő problémát a tűzvédelmi előírásokkal kapcsolatban vetették fel: 

előfordulhatna, hogy több személy tartózkodik a kollégiumban, mint a megengedhető 

létszám. Megoldási javaslat: adjanak ki annyi kártyát, hogy ne léphessék át a limitet. 

 Tornateremfoglalás: szeptemberben még biztosan nem lehet használni a termeket. 

 A Külső Kollégiumi Bizottság szombaton ülésezett, ezen Varró Gergő vett részt.  

 Mentori pótpályázat nem érkezett be.  

 A kollégiumi házirendek egységesítve lesznek, a kollégiumi jelentkezéssel már el kell 

fogadni. Az adott kollégiumhoz tartozó specifikumokat a bentlakási megállapodással 

fogják elfogadni a kollégisták. 

 Egységes kollégiumi jelentkeztető rendszert fejlesztenek a Villamosmérnöki és 

Informatikai Karon. Időpontkezelést, szobafoglalást is képes kezelni. A 

bennmaradó/bekerülő rendszer valószínűleg nem fog maradni, 2 félév adatai alapján 

kell majd kollégiumi férőhelyet osztani. 

 Javaslat volt, hogy a tanulmányi+szociális+közösségi alapon kapott pontokat egyetemi 

szinten egységesen mindenkinek össze kelljen adnia. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté: A MSc képzésüket kezdők tanulmányi ösztöndíjával kapcsolatban a héten 

küldi az előterjesztést, az elektronikus felületet Varró Gergő készíti. 

A tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos adatokat elküldte a HSZI-nek. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit: Lezárult a szociális pályázatok bírálása, köszöni a segítséget a bírálóknak. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland elmondta, hogy a gólyatáborok elszámolása megtörtént. Orbán Balázs 2 hetes 

szabadságra fog menni. 

A futópad szerelője a holnapi napon érkezik, felméri a helyzetet. Az öntevékeny körök 

átcsoportosításaival kapcsolatban kiküldte Roland a megfelelő formot, pólópénzeket 

csoportosítanak át az érintettek. 

PR Bizottság 

Perger Dávid elmondta, hogy részt vett a GSZK szakosztályvezetői ülésen. Az Áramlástan 

Szakosztály nem tervez idén tagfelvételt. A Gépész Szakkollégium (továbbiakban: GSZK) 

brossúrája a Kalorikus Gépek Szakosztályéhoz hasonló lesz. A Doktoranduszként a BME-n 

előadással kapcsolatos információk kerültek pontosításra. Kérdés merült fel, hogy a GSZK által 
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menedzselt rendezvények szervezését a GSZK-s tevékenységekhez írják-e be a 

beszámolójukban a szervezők. A válasz: igen, ide, és ne a szakosztályos beszámolójukba. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente: A gólyabállal kapcsolatban el kell dönteni, hogy az Építőmérnöki Karral 

(továbbiakban: ÉMK) közösen szervezzük-e. A fellépő, aki hónapokkal ezelőtt le lett foglalva, 

mégsem tud jönni. Az ÉMK gólyabálja a korábbiakban az elsőéveseknek ingyenes volt, a 

felsőbb éveseknek kellett belépőt vásárolniuk. Akár jegyár csökkentés is lehetne, ha szednének 

ők is belépőt. Kb. 150 ÉMK-s, 300 gépész és a szervezők a várható létszám. Az előző években 

a helyszín azért volt nyomottabb áron, mert több kar is ott szervezte a gólyabálját. 

Helyszínnek alternatívaként felmerült a Bálna. Az étkeztetés könnyebben megoldható lenne, 

saját pultot is vihetnénk. Az ÉMK oldaláról a Mentor Gárda szervezi a Gólyabált, velük is 

egyeztetni szükséges. Kérdés, hogyan lehet kivitelezni a két megnyitót, esküt, gólyatáncot. 

Rendezvény Bizottság ülés lesz, ahol tisztázzuk a részleteket. 

Polgár Eszter: B-tervtől megkeresték korábban, hogy csinálnák a díszletet. A kollégistaavató 

szervezése folyamatban van, a bögrék rendelés alatt, a jelmezeket Kovalovszki Máté előkeresi. 

Varró Gergő beszélt a Külső Rendezvény Bizottság leendő tagjai számára kiírt pályázatról: 

Kérdés a SLIP szervezése: lehessen-e csak a SLIP szervezésére jelentkezni? Legyen benne 

folyamatosság, hogy a tapasztalatokat át lehessen adni. Másrészt, a GHK-nak kell felvállalnia 

a rendezvényt, meg kell lennie a felelősöknek.  

Antal Laura Csenge megjegyzése: Ezzel egy kört szüntetünk meg megint. 

Varró Gergő: Nem volt sohasem öntevékeny kör, hanem egy ad-hoc csapat. 

Donkó Hajnalka: Lehet, hogy elriaszt valakit az, hogy nem csak SLIP-et kell szerveznie. 

Varró Gergő: Mindenképpen nagyobb felügyelet szükséges, az utóbbi években kb. idén volt 

egyedül rendben minden. 

Nagy Edit: Szoros kapcsolat kell a HK-val, idén azért volt rendben, mert 2 főszervező HK-s 

volt. 

Antal Laura Csenge: Mi lesz azokkal, akik nem akarnak Slip-et szervezni, mert csapatban 

indulnának, de közben jelentkeznének a KRB-be is? Mondhatja azt egy KRB-s, hogy nem akar 

SLIP-et szervezni, mert csapatban indulna? 

Polgár Eszter: Nem szabad megfojtani senkit, ha van elég emberünk, akkor nem kell 

mindenkinek ott lennie az adott rendezvényen. 

Varró Gergő: Nem azért nem fog egy csapat elindulni Slipen, mert 2 ember hiányzik a 

csapatból. 
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Gulácsi Balázs: Azt engednénk el, aki letette addigra a megfelelő munkamennyiséget. 

Varró Gergő: Mi történik, ha mindenki eléri ezt a limitet? 

Nagy Edit: Elég lenne akkor beszélni a problémáról, ha bekövetkezik. 

Varró Gergő: Az egészet azért kell letisztázni előre, hogy időben kiderüljön, ha esetleg nem 

működik. Ne utólag variáljunk. 

Polgár Eszter: Maradjon meg lehetőségnek az, hogy a Slip-et ki lehessen hagyni. 

Okolicsányi Péter: A legtöbbet dolgozó x ember mondhassa azt, hogy ő inkább csapatban 

indulna. Ha közülük valaki nem szeretne csapatban indulni, jönne a sorban a következő. 

Perger Dávid: Éppen azért jó a Slip, mert ez mutatja meg, hogy ki az, aki képes egy többnapos 

rendezvény szervezésére – amilyen később a Gólyatábor is lesz. 

Donkó Hajnalka: Mi lenne, ha a KRB-ben 2 poszt lenne, 2 dologra lehetne jelentkezni a KRB-

n belül. 

Varró Gergő: Pont ezt kellene elkerülni. 

Perger Dávid: Pont ezt mondta az előbb, hogy a Slipen bizonyítson, utána mehessen valaki 

Gólyatábort szervezni. 

Antal Laura Csenge: A Ceremónia Bizottság tagjainak nem lesz kedve gólyatábort is 

szervezni, ők csak a Slipet szeretnék. 

Varró Gergő: Akkor az a max 5-8 ember eldönti, hogy mit szeretne igazából. 

Antal Laura Csenge: Ki lesz a főszervező? 

Kun Levente Alex: Az adott rendezvény felelőse, KRB-n belül. 

Varró Gergő: A GHK-n belül a Rendezvény Bizottság vezetője a KRB-s felelőssel dolgozna 

közösen. A rendezvények szervezésére egy összeállt csapat legyen, ez lenne a lényeg. 

Polgár Eszter: Mi történik, ha valaki nem fér be egy rendezvény szervezésébe? 

Varró Gergő: Akkor szervez mást. Korábbi kérdésre reagálva: nincsen akkora kapacitás, hogy 

minden rendezvénnyel a GHK foglalkozzon, nincsen rendes ötletelés. A Gólyatábor is jobb lett 

így, hogy nem csak mi ötleteltünk mindenen. Új emberek új ötleteket hoznak be. 

Antal Laura Csenge: A Slip KRB-s főszervezőjének kell lennie a többi rendezvény 

főszervezőjének is? A többi rendezvényen is részt kell vennie? 

Kun Levente Alex: Nem feltétlenül, ha lesz elég ember, nem muszáj részt vennie sem. 
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Német Roland elhagyta a termet. (23:46) 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja a pályázati kiírást a jelenlegi formájában. 

A GHK 7-2-0 arányban támogatta a javaslatot. 

 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy embertöbblet esetén a bizonyos 

teljesítményt elérő KRB-sek kihagyhassanak egy rendezvényt. 

A GHK 7-1-1 arányban támogatta a javaslatot. 

 

Egyebek 

Donkó Hajnalka: Péntekig a Slip kérdőív kiértékelésének véleményezését kéri a GHK 

tagjaitól. 

Okolicsányi Péter: Irodatakarítás lesz, email lesz róla. 

Szaller Ádám: A törvényhozók a szakmai gyakorlatért mindenképpen kreditet szeretnének adni 

az új tantervekben. Ez felboríthatja az eddigi 210 kredites rendszert. 

Nagy Edit: Irodaszereket már szabad rendelni. 

 

Ülés vége: 23:55 

 

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

 Szaller Ádám Varró Gergő  

 emlékeztető vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  

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

