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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura x     

Berta Katalin x     

Dobó Diána x     

Horicsányi Krisztina x     

Kapu Tibor x     

Kovalovszki Máté x     

Kun Levente Alex x     

Lukács Virág x     

Majláth Máté x     

Mátics Zoltán x     

Nagy Edit x     

Német Roland x     

Okolicsányi Péter x     

Perger Dávid x     

Perjési Péter x     

Polgár Eszter x     

Somogyi József x     

Szaller Ádám x     

Szipka Károly x     

Varró Gergő x     

Vígh Miklós x     

Dátum: 2014. november 25. Oldalszám: 5 

 

Ülés kezdete: 20:10 

A GHK a mai napon nyílt ülést tartott. 

Vendégek száma: 7 fő. 

A Kar vezetése részéről tiszteletét tette Dr. Czigány Tibor dékán úr, és Dr. Bihari Péter oktatási 

dékánhelyettes úr. 

Varró Gergő köszöntötte a vendégeket majd bemutatta a GHK tagjait. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő elmondta, hogy a november 18-i Dékáni Tanács ülésen a kancellár érkezéséről és 

egyetemi programjáról volt szó. A korábban bejelentettek szerint az egyetemi gyűjtőszámlás 

befizetés rendje megváltozott, erről a hallgatók értesítést kaptak a Központi Tanulmányi 

Hivataltól (KTH). A duális képzésről is szó esett, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

(KJK) 2016. szeptembertől a mesterszakok között duális képzést kíván indítani. Az 

alapképzéshez kapcsolódóan a BME nem szeretne részt venni a programban, azonban 

mesterképzésen egy sajátos megoldás elképzelhető. A Gépészmérnöki Kar honlapjának 
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áttekintését és fejlesztési javaslatokat kért a dékáni vezetés. A feladatot Kapu Tibor vállalta. A 

mai Dékáni Tanács ülésen szó volt arról, hogy az Építőmérnöki Karon 3 tanszék 

összevonásából 2 új tanszéket hoznak létre. Az egyetem kancellárja a héten nem tartózkodik az 

egyetemen, december 10-én kancellári fórumot tart az egyetem gazdasági ügyekben érintett 

dolgozóinak. Dr. Jobbágy Ákos tájékoztatást adott arról, hogy a félév kezdése után átsorolt 

hallgatók haladékot kaptak ügyeik intézésére, őket úgy tekintik ilyen szempontból, mintha félév 

eleje lenne. Az egyetemi nyílt nap rendben lezajlott, kb. 6000 résztvevővel. A BSc 

felülvizsgálat kiértékelését a GHK elküldte a dékáni vezetés számára. A felülvizsgálat további 

határidői is már megállapításra kerültek. A mechatronikai mérnöki mesterképzés tanterve 

módosítva lesz a Villamosmérnöki és Informatikai Karon (VIK) történt tantervi változások 

miatt, ugyanis a VIK beoktat az érintett szakra. December 4-én Kari Tanács ülés lesz 14 órától. 

A dékáni vezetés köszöni a GHK és a Gépész Szakkollégium (GSZK) nyílt napon nyújtott 

segítségét. Varró Gergő megköszönte Horicsányi Krisztinának a szervezést és kérte, hogy 

tolmácsolja a köszönetet a GSZK felé is. A mai napon Kari Fórum volt a Gépészmérnöki Kari 

tanszékek oktatói számára, ahol az új felsőoktatási stratégiáról, a BSc felülvizsgálatról illetve a 

puskázás elleni dékáni utasítás módosításáról volt szó. 

EHK 

Szipka Károly ismertette a kancellári szervezet tervezett felépítését az Egyetemen. Az új HÖK 

alapszabály tervezete elkészült, folynak az egyeztetések vele kapcsolatban. Gazdasági 

ügyekben szó volt arról, hogy előzetes költségvetést kell készíteni a jövőben a MISZ analitikára 

is. A sport és kultúr kereteket decemberig el kell elkölteni. 

Somogyi József beszámolt az Egységes Szociális Rendszer megújításáról, illetve arról, hogy a 

rendszer hibáinak kijavítása folyamatban van. A szerződések miatt csúszások történtek. 

Szipka Károly elmondta, hogy Oktatási Piknik lesz november 28-án. A karok oktatási felelősei 

a rendszerről tartanak értekezést. Külső Oktatási Bizottsági ülés lesz a TVSz módosításokról. 

A vizsgajelentkezésről november 26-án lesz információja. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy a vizsgarend elkészült. Megköszönte a GHK BSc 

felülvizsgálatban nyújtott segítségét. Erről még Tanulmányi és Oktatási bizottsági ülést fog 

tartani. Vígh Miklós beszámolt arról, hogy a Matematika M2 tárggyal kapcsolatban problémák 

merültek fel. Perjési Péter elmondta, hogy a tananyag nagyon nagy és a zárthelyin a 

képletgyűjtemény használata nem megengedett. Vígh Miklós elmondta, hogy a Mesterséges 

intelligencia alapjai tárgy zárthelyi és pót zárthelyi rendszerével néhány hallgatónak problémája 

akadt, egyeztetett az oktatóval a megoldásról. 
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Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter bemutatta a következő féléves kollégiumi felvételi alapelveket, részletesen 

elmondta a bekerülés lehetőségeit illetve a megállapított bennmaradási átlagokat. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a kollégiumi felvételi szabályzatot 

a 2014/15 tavaszi félévre vonatkozóan az ismertetett módon. 

A GHK 15-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Perjési Péter elmondta, hogy ma Külső Kollégiumi bizottsági ülésen vett részt. Bemutatta az 

EHK által készített kollégiumi kérdőív kiértékelését, ahol a GHK jó eredménnyel szerepelt. 

Elmondta a közérzetjavító keret költésének jelenlegi állását. Férőhelyosztó Külső Kollégiumi 

bizottsági ülés lesz decemberben. A kollégiumi mentori pályázatok kiírását átnézték. Múlt 

héten a Kármán Tódor Kollégium üzemeltetőjével és a GMF Kollégiumok Osztállyal (KO) 

egyeztetett az ágyi poloskák ügyéről. Az érintett hallgatók teljes körű tájékoztatást kaptak a 

teendőkről. A mai napon kollégiumi fegyelmi tárgyaláson volt Varró Gergővel, egy hallgató 

ügyében, aki nagyobb Korrigált Kredit Indexet adott meg a kollégiumi jelentkezéskor. Az Old’s 

Club klímatizálására érkezett egy újabb árajánlat, mely a közérzetjavító keret és a Kollégiumok 

Osztály kiegészítésével már megvalósítható lenne. Ha a beruházás nem kivitelezhető, akkor 

egy másik tervet kell hozni az összeg elköltése miatt. Erről Kollégiumi bizottsági ülést tart a 

közeljövőben. Perjési Péter elmondta, hogy a GMF-től műszaki szakvéleményt is kapott a 

tervekről és árajánlatról. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja az ismertetett árajánlatot illetve, 

hogy ez alapján a GHK a KO felé jelezze, hogy a beruházást elindíthatja. 

A GHK 15-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy a normatíva költségvetésben egy módosítással szeretne élni. 

A TDK díjazással kapcsolatban félreértés történt, mivel a különdíj összege és az összdíjazás 

összege rosszul lett értelmezve. A GHK tartalékából lehetne a többletet pótolni. Az eredeti 

tervezet szerint a TDK jutalmazásra összesen 350.000 Ft-ot ad a GHK, melyből 80.000 Ft a 

GHK különdíj összege. A módosítás szerint a TDK dolgozatok jutalmazását a GHK 350.000 

Ft-tal és 80.000 Ft GHK különdíjjal támogatja, vagyis összesen 430.000 Ft-tal. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a normatíva költségvetés 

módosítását az ismertetett módon. 

A GHK 15-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Kovalovszki Máté tájékoztatást adott arról, hogy elkészített egy statisztikát a korábbi félévek 

tanulmányi eredményeinek alakulásáról a Gépészmérnöki Karon. A dokumentum a GHK 

honlapján elérhető. 
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Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy a héten Külső Szociális Bizottsági ülésre megy. Bemutatta az 

Egységes Szociális Rendszerrel kapcsolatos kérdőív jelenlegi kiértékelését, és elmondta, hogy 

amint kész a teljes anyag, azt elküldi a GHK levelező listájára. Az eddigi eredmények alapján 

pozitív visszajelzések érkeztek a GHK munkáját illetően. Szociális Bizottsági ülést szeretne 

tartani a kiértékelésről a közeljövőben.  

Gazdasági Bizottság 

Német Roland elmondta, hogy a Jeges Est előzetes költségvetését elkészítette, a pult bevételén 

kívül minden tételről kapott már információt. A Gólyabál előzetes költségvetését is a héten 

elkészíti a pult bevétele nélkül. Amint rendelkezésére állnak a pontos számok, tájékoztatni fog 

róla. 

PR Bizottság 

Horicsányi Krisztina megköszönte a GHK tagjainak nyílt napon nyújtott segítségét. A 

laborvezetők és az öntevékeny körök részéről is pozitív visszajelzések érkeztek. Észrevételeket 

kért tőlük, mellyel a jövő évi esemény színvonalát tudná javítani. A Gólyabál kiértékelő 

kérdőívét elkészítette, a héten kiküldi a hallgatók számára. A Gépész Szakkollégium Egyesület 

SzMSz tervezetét elkészítették, Horicsányi Krisztina kérte, hogy a GHK véleményezze. Vígh 

Miklós elmondta, hogy ő már elkezdte átnézni, és több helyen is problémásnak látja.  

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy november 24-én Rendezvény Bizottsági ülést tartott, ahol a 2015-

ös Gólyatábor helyszínének kiválasztásáról esett szó. A helyszínlátogatásokról is szó volt. 

Szeretné, ha ebben a félévben megtörténne a helyszín kiválasztása. A tankörvezetői pályázat 

főbb pontjairól is szó esett. A jelentkezők képzése a következő félév elején indulna. A 

jelentkezőknek több kis zh-n és a szóbeli számonkérésen is meg kell felelni a képzés végén. A 

pályázat előzetes kiírását elküldi a GHK levelezőlistájára. A Külső Rendezvény Bizottsággal 

kapcsolatosan is sok ötlet érkezett. A többi karon működő hasonló tevékenységű csoportokat 

felkeresi, a vélemények, tapasztalatok, információk miatt. 

Sport 

Mátics Zoltán beszámolt a november 18-i Jeges Estről. A rendezvény teltházas volt, várhatóan 

nyereséges lett, baleset nem történt. A társkar a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi 

Kara volt, akik nyitottak lennének a későbbi közös munkára. Minden szervezőnek megköszönte 

a segítséget. 
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Egyebek 

Vígh Miklós beszámolt a Kármán Klub jelenlegi helyzetéről. A forgalom most növekedő 

tendenciát mutat. A későbbiekben egy melegkonyha is megkezdheti esetleg a működését. 

Hamarosan a klub weboldala is elkészül. Berta Katalin megkérdezte a pontgyűjtős verseny 

állását. Vígh Miklós elmondta, hogy jelenleg eléggé pang, de aktivizálódás látszik. November 

27-én Gólyatanács foglalkozást tart, ahol Perjési Péter a Kollégiumi Bizottság munkáját fogja 

bemutatni. 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy az EHK-ban volt, ahol a szakkollégiumok igényléseit 

tekintették át és a támogatásokról beszéltek. 

Szaller Ádám kérte, hogy a BSc felülvizsgálat, tárgyakat kiértékelő részének összefoglalója 

minél hamarabb készüljön el. 

Polgár Eszter elmondta, hogy BME Together Party lesz a következő félév elején. 

Ülés vége: 21:11 

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

 Majláth Máté Lajos Varró Gergő  

 jegyzőkönyvvezető elnök 
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