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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: 2016.06.28. Oldalszám: 3 

 

Ülés kezdete: 20:15 

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: 

 Az Új Nemzeti Kiválóság Program bírálati irányelvei is szóba kerültek. 41 pályázat 

érkezett be eddig a GPK-n, de még várhatóak postán feladott küldemények is. 

 Az új TVSz-t jóváhagyta a Vezetői értekezlet. Várhatóan a július 11-ei Szenátuson 

fogják elfogadni. 

 Az új kari bemutatkozó kiadványhoz elküldte a szükséges dokumentumokat. 

 Gépelemek 2. tárgynál voltak olyan hallgatók, akiknek a vizsgájuk elsőre meglett, 

viszont utólag a tanszéken újra átjavítva a dolgozatokat megbuktatták őket a 

vizsgaidőszak legvégén. Az egyeztetések végeredménye, hogy szeptemberben 

előrehozott vizsgát tehetnek az érintett hallgatók. 
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 Szeptember elején újra változni fog a Nemzeti Felsőoktatási Törvény: vissza fog kerülni 

az oklevélbe az oklevél minősítése. 

 A következő tanév időbeosztása módosulni fog: az egyetemi sportnap szeptember 14-

ről 20-ra fog módosulni. 

 A specializáció-választásnak június 30-án van a határideje. 

 A Babinszki Imre ösztöndíjjal kapcsolatban szóba került, hogy a pályázók szociális 

körülményeit hogyan kellene igazoltatni, hogy egységesen lehessen bírálni őket. A 

GHK javaslata, hogy az Egységes Szociális Rendszerben adjanak le pályázatot. 

 A Kari Tanács és Szenátus tag választás zajlik. 

Varró Gergő elmondta, hogy július 1-től 2 hétig nem tartózkodik majd Budapesten, 

helyettesítésről még a héten értesítést küld. 

EHK 

Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 Kovalovszki Máté, a GPK új EHK delegáltja bemutatkozott. 

 Pénteken volt EHK Külső Kollégiumi Bizottság ülés a karok közötti kollégiumi helyek 

elosztásáról, de a döntést elnapolták. 

 A KTK és VPK mentorokra GHK által tett javaslatot az EHK elfogadta és tovább 

javasolta.  

 A TJSz 2. számú mellékletével kapcsolatos egyeztetések még mindig folynak. 

 Még kérdéses, hogy a balatonlellei táborozás költségeit hogyan fogják rendezni. 

 A köztársasági ösztöndíj leadási határideje lejárt, a GPK-n 54 db pályázat érkezett be. 

Kollégiumi Bizottság 

Varró Gergő elmondta, hogy múlt héten volt EHK Külső Kollégiumi Bizottság ülés. A VIK 

képviselője nem fogadta el a végleges javaslatot, ezért új bizottsági ülés lesz. 

Ösztöndíj Bizottság 

Varró Gergő elmondta, hogy minden ösztöndíjunk elfogadásra és feltöltésre került, így a 

félévet ilyen szempontból lezártuk. 

Egyebek 

Német Roland elmondta, hogy van egy ötlete a hallgatók körében a GHK elérhetőségeinek jobb 

hirdetésére. A kollégiumi üzemeltetéssel egy matricát helyeztetne el a KTK szobák ajtajának 

belsején a menekülési útvonalat jelző matricához hasonlóan. Kért rá árajánlatot is, 10x15 cm-

es matrica, 75 Ft + ÁFA/db, 500 db-ra. Felmerült, hogy a VPK-ba is érdemes lenne-e ezeket a 

matricákat kitenni. 
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Rózsavölgyi Gréta elmondta, hogy túl tolakodónak találja az ötletet – aki eddig nem a megadott 

elérhetőségeken keresett minket, vagy facebook csoportokban kereste a megoldást a 

problémáira, azon ez sem fog segíteni. Érdemes lenne első körben a közösségi helységekben 

kihelyezni ezeket. 

Német Roland: Szerinte ez nem zavarna senkit, egy idő után beleolvadna a környezetükbe. 

Egyéb érvek és ellenérvek elhangzása után Varró Gergő elmondta, hogy elnapoljuk a döntést. 

Varró Gergő bemutatta a GHK új honlapjának kezdeti verzióját. 

Varró Gergő ezután kivetítette a tervezett nyári projektek listáját, kiosztotta a feladatokat. 

Ülés vége: 21:46 

 

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

 Csernák Attila Varró Gergő  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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