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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 29. Oldalszám: 5 

 

Ülés kezdete: 20:13 

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 voltak az Energetika Szakkollégium (továbbiakban: ESZK) elnökség nemrég 

megválaszott Gépészmérnöki Karos vezetőségi tagjai: bemutatkozott Takács Borbála 

(szakkollégium elnöke) és Gáthy Benjámin (gazdasági felelős) 

Gáthy Benjámin elmondta, hogy az ESZK vezetőségében struktúraváltás történt, nem lesz 

Gépész- és Villamosmérnöki kari alelnök, viszont külön elnökségi tag fogja ellátni a két karhoz 

kapcsolódó feladatokat. Az előadások, kurzusok szervezésére nagyobb hangsúlyt terveznek 

fektetni a jövőben, idei nagy projektként a CERN-be kirándulnak. Fontosnak tartják tagjaik 

szakmai fejlődését- 

Kun Levente Alex kérdése: Hány tagotok van? 

Gáthy Benjámin válasza: A taglétszám 40-50 körül mozog, tagfelvételt februárban tartanak. 

Gáthy Benjámin és Takács Borbála elhagyták a termet. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy az Energetikai Szakkollégium új 

vezetője Takács Borbála legyen. 
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A GHK 8-0-0 arányban támogatta az új körvezető kinevezését. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson történtekről: 

 Előző napon ülésezett a Szenátus. A BME külső telephelyet létesít Balatonkenesén. A 

TVSz és egyéb oktatásszervezési szabályzatok módosítását is elfogadták. A Szenátus 

Oktatási Bizottságának elnöke: Dr. Veszprémi Károly (oktatási rektorhelyettes) lett. 

 Daku Dávidot az Egyetemi Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK) ismét elnökének 

választotta. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tanulmányi átlaggal kapcsolatos kritériumot 

határozott meg: az  alapszakokon  2,25-ös, mesterszakokon 2,5-ös súlyozott tanulmányi 

átlag lesz  fokozatosan emelve. A minimális felvételi pontszám 20 pontonkénti emelése 

valószínűleg meg fog állni 280 pontnál. 

 A Képzési és Kimeneti Követelményekkel kapcsolatos egyeztetésen a következő napon 

Dr. Bihari Péter fog részt venni. 

 2015. október 1-vel életbe lépnek a TVSz módosításai. 

 Ebben a záróvizsgaidőszakban csak 3 nap lesz csak a rekordlétszámú záróvizsgázni 

készülő hallgatóra. 

 Bakonyi Péter beszámolt az Gépészmérnöki Kar alumni rendszere kialakításának 

lényegéről. 

 A Magyar Akkreditációs Bizottság előző évi felülvizsgálatánál az egy minősített 

oktatóra jutó hallgatói létszámmal kapcsolatos szabály (max. 35) nem teljesült, 

szeptember vége volt az intézkedések határideje – közben teljesítette a Kar, az értesítést 

erről el is küldték, választ azonban nem kaptak. A Nemzeti Felsőoktatási Törvényből 

ez a szabály azóta egyébként törölve lett. 

Az elnöki beszámoló további témái: 

 2015. október. 1-jén Kari Tanács lesz, a napirendi pontok átbeszélésre kerültek. 

 A Diplomaátadó ünnepségen a hallgatói beszédet Perjési Péter fogja mondani. Gulácsi 

Balázs, Polgár Eszter illetve Perger Dávid fogja segíteni az ünnepség lebonyolítását 

hallgatói oldalról. 

 A GHK tisztújításának folyamata elindult, a Hallgatói Fórumon többek között részt vett 

Dr. Bihari Péter oktatási dékánhelyettes és Szabó Tibor, a Dékáni Hivatal vezetője is. 

 Polgár Eszter javaslata: a Hallgatói Fórumon a jelöltekről felolvasott 2 mondatot a 

következőkben ajánlott, hogy a jelölt írja meg, nem mindig a leglényegesebb voltak 

kiemelve a jelentkezések összefoglalásánál. 

 Varró Gergő: A KÁTÉ választási különszáma nem lett kész időben, mivel a 

közbeszerzés elhúzódott. A BME Copyban került kinyomtatásra a Hallgatói Fórumra és 

a keddi napra elegendő mennyiség. 
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EHK 

Nagy Edit beszámolója: 

 Daku Dávidot az EHK újra elnökévé válaszotta. A referensi feladatokat ellátó 

képviselőket is felsorolta. 

 GHK tagjai az alábbi tisztségeket nyerték el: Nagy Edit Pályázati referens, a Szenátus 

tagja lett; Kun Levente Alex PR referens lett, így az Educatio és a Nyílt nap szervezője. 

 A Műegyetemi Ifjúsági Nonprofit Kft. helyett új cég alapítása van tervben. 

 A BME kancellárja csütörtökön menni fog az EHK ülésére. 

 Sport ösztöndíjat, EBME ösztöndíjat hirdetni szükséges. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám beszámolt a Bizottság vasárnap esti üléséről: hallgatói jegyzettámogatási 

pályázat indítása van tervben, ennek a részletei kerültek kidolgozásra. Egyeztetett Dr. Bihari 

Péter oktatási dékánhelyettessel is, a jelenleg zajló jogszabályi változásokkal kapcsolatban. 

Készíteni fog egy összefoglalót, amelynek segítéségével tájékoztatni lehet a hallgatókat a 

módosításokkal kapcsolatban.  

Kollégiumi Bizottság 

Kovalovszki Máté egyeztetett Csicsely Tiborral a szobacserékkel kapcsolatban  (7 db). 

Vendégkártyákkal kapcsolatos problémákról is beszéltek, nem sikerült meggyőzni a 

vendégfogadási szabályok módosításának átgondolásáról. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté: MSc képzést kezdők számára kiírt ösztöndíj pályázati kiírása ismertetésre 

került.  

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja az MSc képzést kezdők számára 

kiírt ösztöndíj pályázati kiírását. 

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

Szociális Bizottság 

Nagy Edit előző hét szerdán részt vett a szociális ösztöndíjak minimum ponthatárát megállapító 

Külső Szociális Bizottság ülésén. 35 ponttól fog szociális ösztöndíj járni, 83 pont felett lehet a 

maximális összeget kapni.  

Gazdasági Bizottság 

Varró Gergő elmondta, hogy az öntevékeny köri igénylések bekérése a héten el fog indulni.  
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Rendezvény Bizottság 

Kun Levente Alex: A HÖK Alapszabály mellékletének tervezett gólyatáborokkal kapcsolatos 

szabályzathoz kinek van észrevétele? 

Varró Gergő: A dokumentáció elkészítésénél a 2 hónappal Gólyatábor előtti határidő tartható? 

Másfél hónapos határidőt javasol. 

Polgár Eszter: A kollégistaavató szervezése zajlik: a szereplőknek már szólt, az alapanyagok 

és a forgatókönyv is rendben. Az elsőévesek ki lettek értesítve, a karszalagok is ki lettek osztva 

a KTK-ban, holnap a VPK-ban (bögre átvételéhez kelleni fog).  

Kovalovszki Máté: A tiszteletbeli kollégistáknak legyen leadva a nevük előre a recepción, ne 

kelljen külön vendégkártyát kérniük. 

Polgár Eszter: Gólyabállal kapcsolatban egyeztet az Építőmérnöki Kar (továbbiakban: ÉMK) 

mentorgárdájával a közös szervezésről. Hogy lehetne megoldani, hogy a megnyitó külön 

teremben lehessen? Egymás után lennének a megnyitók? A Mentorgárda már kitalálta a 

díszítési ötletet (200ezer Ft), viszont a B-terv már elvállalta korábban a Gólyabálunk díszítését. 

A Károli Gáspár Református Egyetemmel is folyik az egyeztetés: kb. 200 résztvevő lenne a 

részükről. Hasonló felépítésű Gólyabáluk, mint nálunk, csak ők egy szórakozóhelyre szoktak 

menni. 

Kovalovszki Máté: Közös szervezés esetén a költségvetés hogy állna össze? 

Kun Levente Alex: Elvileg feleződnének a fix költségek, viszont a költségek szétválasztása 

nem biztos, hogy egyszerű lenne a másik egyetemmel való együttműködés esetén. 

Varró Gergő: Valószínűleg ezt meg lehetne oldani. A jegyárakkal kapcsolatban meg kell 

egyezni, ez felmerült a megbeszélés során? 

Kun Levente Alex: A jegyár még nem lett lefixálva, az ÉMK oldaláról belementek, hogy a 

korábbi évekkel ellentétben legyen jegyár. 

Varró Gergő: Jó lenne Rendezvény Bizottság ülést tartani erről, mert nem érzi az előrelépést 

az előző HK üléshez képest. 

Kántor Tamás: Hány elsőéves szokott részt venni az ÉMK gólyabálján? 

Kun Levente Alex: Kb. 200-an, eddig ingyenes rendezvény volt. 

Varró Gergő: Nem biztos, hogy lesznek ennyien, ha fizetni kell érte. Pontosítás szükséges, 

előzetes költségkalkuláció, egyeztetés a HK-k és a gazdasági referensek között. Javasolta, hogy 

egyeztessenek közösen erről, mivel nincs elég információ egyelőre a döntéshez. 
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Polgár Eszter: BME Together partyra a kapott jegyek elfogytak (160 db), kér még többet. 

Fotósok, stúdiósok felkérése folyamatban van. Tankörvezetők és KRB-sek is segítettek a 

jegyárusításban. 

 

 

 

 

 

 

Egyebek 

Varró Gergő: A GHK csapatépítő hétvégéjének időpontja 2015. november 13-15. 

Megköszönte az 1 éves munkáját mindenkinek, és elmondta, hogy a tisztújítás eredménye 

péntek estére vagy szombat reggelre várható. 

Ülés vége: 22:35 

 

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

 Szaller Ádám Varró Gergő  

 emlékeztető vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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