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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Csernák Attila x     

Gulácsi Balázs x     

Hegyi Bence    x  

Kántor Tamás x     

Kovalovszki Máté x     

Kun Levente Alex    x  

Nagy Edit    x  

Német Roland x     

Okolicsányi Péter x     

Perger Dávid    x  

Polgár Eszter x     

Rózsavölgyi Gréta x     

Rumony András    x  

Szaller Ádám x     

Szigeti Milán x     

Szikszai Fanni x     

Tóth Amanda x     

Varró Gergő x     

Vatai András    x  

Dátum: 2016.05.17 Oldalszám: 4 

 

Ülés kezdete: 20:10 

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 elmondta, hogy az eheti Dékáni Tanács elmaradt. Szerdán lesz elnöki értekezlet, 

amelyen a HÖK Alapszabály módosításáról lesz szó. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta a következőket: 

 A készülő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat újabb részlete átnézésre került, a felmerülő 

javaslatokat továbbítják Dr. Bihari Péter oktatási dékánhelyettes felé. 

 A Külső Oktatási Bizottsági ülésen más karok képviselői is jelezték, hogy problémájuk 

van az adott karokon történő matematikaoktatással. 
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Varró Gergő elmondta, hogy pénteken lesz egyeztetés a dékáni vezetés részéről Dr. Bihari 

Péter, és a Matematika Intézet részéről Dr. Illés Tibor tanszékvezető és Dr. Kovács Sándor, a 

Matematika A3 tárgy oktatójának részvételével a Matematika A3 tantárggyal kapcsolatos 

hallgatói panaszokról. 

Kollégiumi Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta a következőket:  

 Egyeztetés történt Csiki Tiborral, a Kollégiumok Igazgatóság osztályvezetőjével, 

amelynek során megbeszélésre került az új mosógépek beszerzése. 

 Várhatóan a kollégiumi felvételi eredmények meghatározása miatt július hónapban el 

kell bírálni a szociális alapú kollégiumi felvételt igénylők szociális pályázatát. 

Szaller Ádám beszámolt arról, hogy a mai napon kollégiumi fegyelmi tárgyalásokon vett részt. 

Az egyiken a Kármán Tódor Kollégium egyik erkélyén történt összetűzés miatt az egyik 

hallgató büntetése két félév kitiltás a műegyetemi kollégiumokból, a másik pedig két féléves 

férőhelymegvonást kapott. A másik eljárás során egy hallgató megrovásban részesült, amiért 

nem írta alá a kötelező kollégiumi bentlakási szerződést, illetve tűzriadót okozott a kollégiumi 

szobájában pirítós készítésével. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kántor Tamás elmondta, hogy a Jogi Igazgatóság elfogadta az eddig még egyeztetés alatt álló 

ösztöndíjak kiírásait. A továbbiakban a végleges kiírások bemutatása, illetve az elfogadásukról 

történő szavazások történtek. 

Kari BME és Szakmai ösztöndíjak 

 Mindenféleképpen szükséges beszámolót leadni a tevékenységet igazoló irat mellé. 

 Az ösztöndíj igény benyújtási határideje ki lett tolva 05.29-ig. 

 A pontozási rendszer változatlan. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni 2015/2016. tanév tavaszi félévére a 

Kari BME ösztöndíj kiírását. 

A GHK 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni 2015/2016. tanév tavaszi félévére a 

Szakmai ösztöndíj kiírását. 

A GHK 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 
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Rendezvényszervezői ösztöndíj 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni 2015/2016. tanév tavaszi félévére a 

Rendezvényszervezői ösztöndíj eredményét. 

A GHK 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

 

Közösségi ösztöndíj 

 Növekedett az ösztöndíj alapjának mértéke, részben a több jelentkező miatt. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni 2015/2016. tanév tavaszi félévére a 

Közösségi ösztöndíj eredményét. 

A GHK 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

 

Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj 

Varró Gergő bemutatta a 2016. április 1-30. időszakra vonatkozóan, a Gépészkari Hallgatói 

Képviselet ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok (kivéve a GHK elnöké) értékelését.  

Megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott értékelést.  

A GHK 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Varró Gergő elhagyta a termet. Az ülés vezetését Szaller Ádám vette át. 

Szaller Ádám bemutatta a 2016. április 1-30. időszakra vonatkozóan, a Gépészkari Hallgatói 

Képviselet ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok (GHK elnöké) értékelését.  

Megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott értékelést.  

A GHK 10-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Varró Gergő visszatért a terembe és visszavette az ülés vezetését. 

GHK Közéleti ösztöndíj 

Varró Gergő bemutatta a 2016. április 1-30. időszakra vonatkozóan, a GHK Közéleti ösztöndíj 

pályázatra beérkezett pályázatok értékelését.  

Megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott értékelést.  

A GHK 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

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


 
 

2016.05.17. 
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 

 

-4- 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland elmondta a következőket: 

 Csütörtökön lesz végleges elszámolás Orbán Balázzsal, a MŰHASZ, mint szervező cég 

munkatársával a Gépészkari Napokkal kapcsolatosan. 

 A rendezvény utólagos értékelése összességében pozitív. Az előzetes költségvetésben 

foglalt költséghatárokat tartották, viszont feltételezhetően az időjárás kedvezőtlen 

fordulata miatt a jegyek és bérletek értékesítése nem alakult az elvártak szerint. 

Varró Gergő hozzáteszi, hogy közre játszhattak a pénteki és szombati napokon esedékes 

középiskolai ballagások is. 

Rendezvény Bizottság 

Polgár Eszter elmondta a következőket: 

 Megtörtént a két zsűritag kiválasztása a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál 

rendezvényre. 

 Tiszteletbeli évfolyamtárs és diplomavédő idén Dr. Láng Péter és Dr. Gyurika István. 

 A rendezvény során a zenét a No Stress Band fogja szolgáltatni. 

 A catering szolgáltatásokkal kapcsolatosan minden előzetes feladat elvégzésre került. 

Szigeti Milán elmondta, hogy a tankörvezetői képzés végén esedékes egyetem- és 

szabályismereti számonkérések megírása tegnap megtörtént, azok kijavítása folyamatban van. 

PR Bizottság 

Szikszai Fanni elmondta a következőket: 

 Egyeztettek a KTK Fotókör vezetőségével a Gépészkari Napok tapasztalataival 

kapcsolatban. Megállapították, hogy a nézeteltérések kölcsönös kommunikációs 

problémák miatt adódtak. 

 A közelmúltban PR Bizottsági ülés volt, amelyen a hagyományos tanév végi 

közösségvezetői grillezésről, illetve a képviseleti öregbúcsúztatásról volt szó. 

 A GHK elégedettségmérési kérdőív összeállítása folyamatban van. 

Ülés vége: 22:10 

Következő ülés várható időpontja: 2016. május 24. (kedd) 

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

 Csernák Attila Varró Gergő  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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