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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: 2016.05.31. Oldalszám: 3 

 

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. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 Vezetői Értekezlet volt, amelyen szó esett arról, hogy az MTA doktori cím szükséges 

legyen-e az egyetemi tanári cím elnyeréséhez. Dr. Bihari Péter oktatási dékánhelyettes 

úr emellett beszélt az új Tanulmányi és Vizsgaszabályzatról, amely a tervek szerint már 

szeptembertől hatályba fog lépni. 

 Új Nemzeti Kiválóság Program néven ösztöndíjprogram indul. 

 Folyamatban vannak a megbeszélések a Matlab szoftver licensz egyetemi beszerzésével 

kapcsolatban. 

 A Felvételi Kalauz arculat és tartalombeli megújítása folyamatban van. 

 Lezajlottak az ipari termék- és formatervezői mérnök szakhoz való felvétel feltételeként 

teljesítendő rajzi alkalmassági vizsgák, amin 87-en vettek részt. 
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 Jubileumi diplomaátadó rendezvény volt a közelmúltban, amelyen az eddigiekhez 

képest kiemelkedően sok, több mint 360 jubileumi diplomát adtak át. 

Varró Gergő felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő héten Kari Tanács lesz. Elmondta emellett, 

hogy a tanszékek által készített, adott tantárgyaknál a magas sikertelenségi arányt vizsgáló 

beszámolókat Szaller Ádám képviselő kiértékelte és továbbította Dr. Bihari Péter 

dékánhelyettes felé. 

EHK 

Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 A Térítési és Juttatási Szabályzat megújítása folyamatban van. 

 A frissen felvett hallgatók elérhetőségeit a kari hallgatói képviseletek várhatóan az 

eddiginél gyorsabb ütemben fogják megkapni a könnyebb kapcsolattartás miatt. 

 Lezajlott a MűMaraton futóverseny. 

Kollégiumi Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy a Kármán Tódor Kollégiumban az új szekrényajtók 

felszerelése és átvétele megtörtént. 

Szociális Bizottság 

Tóth Amanda elmondta, hogy EHK Külső Szociális Bizottság ülésen vett részt, amelyen a 

következő pontok kerültek megbeszélésre: 

 A Térítési és Juttatási Szabályzat véleményezésre került. 

 Elbírálásra kerültek a rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok. 

 Elkészült a szociális pályázatok nyári elbírálásának, illetve az őszi kollégiumi 

férőhelyek osztásának ütemezése, amelyet bemutatott. 

Rendezvény Bizottság 

Polgár Eszter elmondta, hogy a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál sikeresen lezajlott. 

Problémaként merült fel, hogy a KTK Stúdió a GSZK Piknik rendezvény egyidejűsége miatt 

nem tudott jelen lenni – az ilyenekre a jövőben majd különösen figyelni kell. 

Varró Gergő megköszönte mindenkinek a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítséget. 

Elmondta, hogy a vártnál kevesebb jegy került értékesítésre, a gazdasági beszámoló hamarosan 

várható. 

Beszámolt továbbá arról, hogy egyeztetés történt Orbán Balázzsal, a MŰHASZ Kft. 

munkatársával a gólyatáborok rendezésével kapcsolatosan.  
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Szigeti Milán elmondta, hogy a leendő tankőrvezetők számra csapatépítő vetélkedőt tartottak 

Rózsavölgyi Grétával a GSZK Piknik után. Problémaként említette meg, hogy az utóbbi 

rendezvény elhúzódott, illetve sok szemét is a helyszínen maradt. 

Varró Gergő ezután a balatonlellei nyári táborral kapcsolatos információkat ismertette. 

Kérdéses az, hogy a tábor rendelkezésre álló kapacitása hogyan oszlik fel a karok, illetve 

specifikusan a gépészkar szervezetei (hallgatói képviselet, öntevékeny körök, bizottságok, stb.) 

között. Kivetítésre kerültek ezek után a szállás és az étkeztetés költségei, illetve meghatározásra 

került annak mértéke, hogy a képviselet milyen alapon, mekkora támogatásban részesíti a 

táborozókat. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a felterjesztett javaslatot. 

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

Egyebek 

Varró Gergő elmondta, hogy az utóbbi időben növekvő igény támadt egy saját vetítővászonra. 

Felmerült ennek szakosztályok általi elkészítése is, viszont anyagi és megvalósíthatóságbeli 

okok miatt a képviselet annak beszerzése mellett döntött. 

 

Német Roland kiemelte, hogy a képviselet tulajdonában lévő padok túl gyorsan 

amortizálódnak, kérte, hogy nagyobb körültekintéssel használjuk azokat és igyekezzünk óvni 

őket. 

 

Ülés vége: 22:35 

 

Következő ülés várható időpontja: 2016. június 7. (kedd) 

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

 Csernák Attila Varró Gergő  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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