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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     

Nagy Edit 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  

Ureczki Ágnes x     

Varró Gergő x     

Vatai András x     

Dátum: 2016.09.27. Oldalszám: 3 

 

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. 

Varró Gergő megkérdezte, ki az, aki támogatni tudja, hogy Csernák Attila távollétében az ülés 

emlékeztetőjét Vatai András vezesse. 

A GHK titkos szavazáson 11-0-1 arányban támogatta a javaslatot. 

Varró Gergő elmondta, hogy 2016. szeptember 22-én Német Roland e-mailben lemondott 

mandátumáról, így a 2015. évi Tisztújítás eredménye alapján soron következő személyt, Vatai 

Andrást értesítette, aki vállalta mandátumát. Köszöntötte őt a képviseletben. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 Ülésezett a Szenátus, a kontrolling jelentés volt a fő napirendi pont, emellett felkérték 

Krisztián Dávidot, hogy mutassa be az EHK-t, mint újonnan megválasztott elnök. 
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 Dr. Csobán Attila lesz ebben az évben is a BME Nyílt Nap gépészmérnöki kari 

főszervezője, előadó ezúttal dr. Stépán Gábor lesz. 

 Téma volt a BSc felülvizsgálat. Cél, hogy kötelező GPK-s tantárgy ne legyen a jövőben 

négynél kisebb kreditpontértékű.  

 Varró Gergő elmondta, hogy felvetette a dékáni vezetésnek, új gépész témájú szabadon 

választható tantárgyak indítását. 

 A GHK Tisztújítási Fórum rendben lezajlott. 

EHK 

Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 Németh Ádám MŰHASZ ügyvezető még dolgozik a kollégiumi internet szerződésein, 

viszont a konditermek üzemeltetési szerződése már ügyvédnél van. 

 Versenycsapatok konferenciája novemberben lesz megtartva, főszervezője Horicsányi 

Krisztina lesz. 

 Október harmadikán, hétfőn ülés lesz tartva a nyolc kar hallgatói képviseletei számára, 

amelyen meg fognak jelenni a MŰHASZ és a MISZISZ képviselői is. 

 Az OHV kitöltése szeptember 25-én, vasárnap lezárult, statisztikai adatok fognak 

készülni róla. 

 A Vásárhelyi Pál Kollégium bútorellátottsága nem elégséges. 

 Elkészült a rendszeres szociális ösztöndíjak végleges ponthatára. 

 Kisértékű leltár miatt egyeztet Krisztián Dávid Keresztes Péterrel. 

 Kovalovszki Máté Vermes Boldizsárral és Boros Melindával tartott pályázati 

konzultációt a kari referensek számára. 

 Az Egyetemi Sportnap részvételi adatait hátrányosan érintette, hogy nem volt aznap 

rektori szünet. 

 Az Egyetemi Jeges Est szervezése elkezdődött. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Perger Dávid elmondta a következőket: 

 Egyeztetett dr. Bihari Péterrel a BSc felülvizsgálattal és egyéb ügyekkel kapcsolatban. 

 Kérte, hogy lehessen több tárgyból képletgyűjteményt használni 

teljesítményértékelések alkalmával. 

 Tárgyi adatlapokat újra el kell fogadtatni, a GHK-nak egyetértése van velük. 

 Tanulmányi fórumot fog tartani a TVSZ változásairól és más ügyekről. 
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Kollégiumi Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta a következőket:  

 HJB-k lementek. 

 Elkezdődött a szabad helyek feltöltése várólistáról. 

 Kollégiumi ingyenes éjszakák jóvá lettek hagyva, mind a hét. 

 

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta a következőket: 

 Keresztes Péter és Krisztián Dávid megállapodtak, hogy havonta egyszer a HSZI az 

EHK-val és a Jogi Igazgatósággal tart közösen egy konzultációs alkalmat a karok 

pályázati referensei számára. 

 

Egyebek 

Varró Gergő elmondta, hogy GHK alakuló ülése október 4-én 20:00-tól lesz a KTK 919-ben. 

Nagy Edit megkérdezte, hogy áll a tanulmányi ügyeletre szánt telefon beszerzése. 

Polgár Eszter bejelentette, hogy, mivel nem indult újra a GHK Tisztújításán, a hallgatói 

képviseleti munkát befejezi. Mindenkinek sok sikert kívánt, és megköszönte a közös munkát. 

Rumony András is bejelentette, nem indult újra, ezért befejezi a hallgatói képviseleti munkát. 

Méltatta az utánpótlásképzést, kérte, hogy a továbbiakban is hasonló színvonalon működjön a 

tudásátadás, legyen átadva az újak számára mindaz a hozzáállás, lelkület, amely követendő 

példaként funkcionálhat a hallgatótársak számára. Megköszönte a közös munkát, és az együtt 

megélt pillanatokat, majd sok sikert kívánt a továbbiakra. 

Varró Gergő ezután mindenkinek megköszönte a közös munkát az eltelt ciklusban. 

Ülés vége: 21:58 

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

 Vatai András Varró Gergő  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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