Köszöntünk a hallgatói
közösségben!
Első lépés
A Gépészkari Hallgatói Képviselet gratulál a felvételedhez a BME Gépészmérnöki
Karára! Az alábbiakban néhány alapvető és fontos információt gyűjtöttünk össze
számodra, kérjük ezeket alaposan olvasd át!
A napokban levelet kapsz az Egyetemtől vagy már meg is kaptad ezt. Ez tartalmazni
fogja a NEPTUN kódodat, végigkíséri egyetemi pályafutásod, így célszerű már az elején
megjegyezni. A gólyatábori jelentkezéshez, a szociális támogatás igényléséhez és a
kollégiumi pályázat leadásához is szükséged van erre.

Gépészkari Hallgatói Képviselet (GHK)
A GHK a Gépészmérnöki Karon a hallgatók érdekvédelmi szervezete. Felsőbb éves
hallgatók vagyunk, foglalkozunk tanulmányi tanácsadással, kollégiumi és szociális
pályázatokkal, valamint az ösztöndíjakkal és a hallgatói rendezvényekkel.
Fordulj hozzánk bátran kérdéseiddel elérhetőségeink valamelyikén!
Fontos, hogy minket keress a problémáiddal, mert az utóbbi félévekben sok
egyetemi szabályzat megváltozott, valamint teljesen új tantervvel kezded tanulmányaidat, ezért felsőbb évesektől nagy eséllyel kaphatsz elavult, helytelen
információkat!

Fontos határidők
2017. augusztus 9. 23:59
Mechatronikus nyári tábor jelentkezés határideje
2017. augusztus 13. 23:59
Gólyatábor jelentkezés határideje
Kollégiumhoz szociális pályázat online leadása
2017. augusztus 18. 23:59
Kollégiumi jelentkezés határideje

Információk, segítség, elérhetőségek
Gólyaoldal
Készítettünk egy összefoglaló weboldalt számodra, ahol összegyűjtöttünk
minden fontos információt, amire most és az első félévben szükséged lehet.
Természetesen a legfontosabb infomációkat megtalálod a kezedben tartott
kiadványban és e-mail-ben is el fogjuk juttatni hozzád.
GHK Gólyaoldal: ghk.bme.hu/golya
Gépészkari Hallgatói Képviselet (GHK) elérhetőségei
A GHK honlapját célszerű rendszeresen (hetente többször) látogatni. Ide számos
fontos információ kerül fel egész egyetemi pályafutásod során.
GHK weboldal: ghk.bme.hu
E-mail:
általános ügyek: info@ghk.bme.hu
tanulmányi ügyek: tanulmanyi@ghk.bme.hu
kollégiumi ügyek: kollegium@ghk.bme.hu
szociális pályázattal kapcsolatos kérdések: szoc@ghk.bme.hu
ösztöndíjakkal kapcsolatos kérdések: osztondij@ghk.bme.hu
Telefon: 06-20/224-4139 (hétköznap 16:00-20:00 között)
Facebook oldalunk: www.facebook.com/ghk.bme
Gólya Facebook csoportok
BME GPK 2017 - 2017-ben a Gépészkarra felvettek teljes csoportja
www.facebook.com/groups/bmegpk2017
Gépész 2017
www.facebook.com/groups/bmegpk2017g
Energetika 2017
www.facebook.com/groups/bmegpk2017e
Ipari termék- és formatervező 2017
www.facebook.com/groups/bmegpk2017t
Mechatronika 2017
www.facebook.com/groups/bmegpk2017m

Kollégiumi jelentkezés
Amennyiben szeretnél kollégista lenni, kollégiumi elhelyezésre is pályáznod
kell, amelynek határideje 2017. augusztus 18. (péntek) 23:59. Kollégiumi elhelyezésben szociális alapon és/vagy felvételi pontszámod alapján részesülhetsz.
Kollégiumi pályázatot a kefir.bme.hu oldalon kell leadnod!
Amennyiben szociális alapon szeretnél pályázni, akkor szociális pályázatot is
kell leadnod, kollégiumhoz a határideje 2017. augusztus 13. (vasárnap) 23:59.
Szociális pályázat leadását mindenképp javasoljuk, mivel a felvételi pontszám
alapján a bekerülési határ meglehetősen magas szokott lenni.
Részletes információk a kollégiumi jelentkezésről szintén a Gólyaoldalon, a Koli
menüpont alatt találhatóak: ghk.bme.hu/golya.

Szociális pályázat
Az egyetemi tanulmányaid anyagi segítésére szociális alapú támogatásokban is részesülhetsz. Szociális ösztöndíjban való részesüléshez pályázatot kell leadnod a
szoc.sc.bme.hu oldalon. Ugyanezen pályázat szükséges abban az esetben is, ha a kollégiumi elhelyezés során a szociális helyzeted figyelembe vételét is szeretnéd.
A pályázás módjáról részletes információkat a Gólyaoldalon találsz a Szoc. tám. menüpont alatt: ghk.bme.hu/golya

Mire van szükséged az egyetemkezdéshez?
Már most gondolj előre egyetemi pályafutásodra, amikor fontos lesz, hogy minden
e-mailt pontosan és időben megkapj. Készíts magadnak egy megbízható (ajánlott:
GMail) e-mail fiókot, ha még nem lenne, majd állítsd be a Neptunban is, illetve ügyelj rá,
hogy minden egyetemi rendszerben egy jó e-mail címed szerepeljen.
Az Egyetemen mindenkinek szükséges, hogy legyen saját nevére szóló bankszámlája,
mert csak erre tudja megkapni a kifizetéseit. Az ezzel kapcsolatos ügyintézéseket
érdemes minél előbb elindítani, hogy augusztus végére már minden készen legyen.
Emellett ha még nem rendelkezel adóazonosító jellel, azt is érdemes megigényelni a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, mert egyetemi tanulmányaid alatt szükséged lesz rá!

Rendezvények, események
Gólyatábor
A kari gólyatábor időpontja 2017. augusztus 21-24. Jelentkezési határidő 2017.
augusztus 13. (vasárnap) 23:59. Igyekezz mihamarabb megtenni ezt, mert a létszámkorlát miatt sajnos nem tudunk mindenkit biztosan fogadni.
Mechatronikus nyári tábor elsősöknek
Mechatronikus hallgatóknak a gólyatábor mellett szakos nyári táborban való részvételre is lehetősége van. Ezt az egyetem Kármán Tódor Kollégiumában rendezik
augusztus 12-15. között.
További információt találhatsz a táborokról a Gólyaoldalon, a Rendezvények
menüpont alatt, illetve az események facebook oldalán! Jegyedet a táborokba a
bmejegy.hu oldalon tudod megvásárolni!
Regisztrációs heti programok, Gólyahajó
A regisztrációs hét a félév első hete, de ekkor még oktatás nincsen. Sokféle programmal készülünk számotokra, reméljük, hogy minél többen eljöttök! Néhány programpont:
2017. augusztus 28. (hétfő)
Campus bejárás, tantárgyfelvétel
2017. augusztus 29. (kedd)
Beiratkozás
Gólyahajó
2017. augusztus 30. (szerda)
Tankörfoglalkozás
2017. augusztus 31. (csütörtök)
Városvetélkedő
2017. szeptember 1. (péntek)
Évnyitó

A Gépészkari Hallgatói Képviselet
sok sikert kíván tanulmányaidhoz!

