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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura Csenge x     

Csernák Attila x     

Gulácsi Balázs 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     

Dátum: 2015. október 13. Oldalszám: 8 

 

Ülés kezdete: 20:12 

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. 

Vendégünk volt Sebők Eszter, a B-terv újonnan megválasztott körvezetője. 

Elmondta, hogy 2013 óta tagja a B-tervnek, a workshopokon és a kör többi programján szerzett 

tapasztalatokat. Az első projekt, amiben részt vett is a Gólyabál díszítés volt – idén is 

bevállalnák ezt. További programok: előző workshopra készült faülőkék kiállításának 

megszervezése, 3D nyomtatós workshop.  

Nagy Edit kérdése: Hány aktív tagotok van? 

Sebők Eszter: 20-30 aktív tagunk van, összesen kb. 50, aki szükség esetén tud segíteni. 

Polgár Eszter: Hogy álltok a Gólyabál díszítésének elkészítésével? 

Sebők Eszter: Jól állunk, már tervezzük a díszletet, a héten kész a díszletterv, jövő hétre 

kelléklista is lesz. 

mailto:hk@ktk.bme.hu
http://ghk.ktk.bme.hu/


 
 

2015.10.13. 
emlékeztető 

 
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb 
 Gépészmérnöki Kar  1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.  
 Gépészkari Hallgatói Képviselet  e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu 

 

-2- 

Kun Levente Alex: Az Experidance rendezvényház lesz a helyszín, ragasztani nem nagyon 

lehet majd sehova. 

Sebők Eszter: Vannak olyanok a körtagok között, akik korábbi Gólyabálon is díszítettek, az ő 

tapasztalatukat is felhasználjuk a díszítés tervezése során. 

Polgár Eszter: A Gyűrűavató díszítésében tudtok majd segíteni? 

Sebők Eszter: Van még addig idő, fel tudunk bőven készülni arra is. 

Vendégünk volt Kozma Bálint és Tóth Tamás, a Hegesztési Szakosztály volt és újonnan 

megválasztott körvezetője. 

Kozma Bálint: 2 év után adta át a vezetést, sok minden történt, nehéz összefoglalni. Tavaly egy 

konferencia szervezésére is lehetőségük nyílt, ezt a Hegesztési Verseny előzte meg – ez 

országos szintű, 4-5 felsőoktatási intézményt érintő rendezvény. A foglalkozásokat az utóbbi 

időben beszélgetések követték, már dolgozó mérnökök meghívásával. 

Tóth Tamás: Korábbi alelnök, két dolgot emelne ki a szakosztály tevékenységéből. Közösségi 

és szakmai életre való koncentrálás, egyensúly a lényeges szerinte. A Hegesztési Versenyt, házi 

versenyeket, workshopokat is szerveznének, emellett belsős illetve külsős előadásokat is. A 

végzett mérnökök meghívását folytatnák tovább. Más szakosztályokkal tervez együttműködni, 

erre már volt példa az előző félévben a Gyártás Szakosztállyal. 

Kozma Bálint: A Kármán Tódor Kollégium tornatermébe készülő kijelző projektjében egyik 

résztvevő szakosztály a Hegesztési Szakosztály. Az anyagbeszerzésnél akadt el a dolog sajnos, 

nem miattuk állt meg a projekt. 

Varró Gergő: Össze fogjuk hívni az adott körök vezetőit, és új felelőssel újra beindítjuk a 

projektet. 

Vendégünk volt Czeróczki Bettina és Wetzl Adél, a Design Szakosztály volt és jelenlegi 

körvezetője is. 

Czeróczki Bettina: Az utóbbi 3 félévben fokozatosan építették újra a közösséget, egyre több 

programot szerveznek (gyárlátogatások, workshopok – az ország minden részéről érkeztek 

hallgatók és oktatók) Milánóba is el tudtak menni kirándulni. 

Wetzl Adél: Szeretné az eddigi vonalat folytatni, egyre több tagot, programot szerezni és 

szervezni. Lényegesnek tartja, hogy a tagjaiknak tudják a szakmai fejlődést biztosítani. Külsős 

céges oktatást is szeretnének. 

Nagy Edit: Hány tagotok van? 

Wetzl Adél: 16 taggal rendelkezünk jelenleg. 

Antal Laura Csenge: A kör alapítása idején csak géptervezők voltak a körtagok, most milyen 

az arány? Milyen céges oktatásokat szerveztek? 
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Wetzl Adél: A géptervezők és a terméktervezők kb. fele-fele arányban vannak, mindkét oldalról 

van alelnök is. Felületmodellezős tanfolyamot szerveznek. 

Vendégünk volt Kiss Gábor, a KÖRET újonnan megválasztott körvezetője. 

Kiss Gábor: Egyre több megbízást kapnak az öntevékeny köröktől, és a Hallgatói Képviselettől 

is. Előző félév kicsit szétszórt volt, mert Terjék Tilla után nem igazán találtak megfelelő 

elnököt. A tagságot meg kellene újítani, a sok próbást megtartani. A sütik irányába lépnének, 

ez iránt van igény a kollégisták részéről. Próbálja rendszerezni a dolgokat, a leltárat 

megfelelően vezetni. 

Német Roland: Javaslom, hogy készítsetek egy weboldalt, ahol az eszközeitekből 

kölcsönözhetnek a hallgatók. 

Kiss Gábor: Már elkezdődött az oldal elkészítése, de még van vele munka. 

Polgár Eszter: Hogyan működik a főzések szervezése? 

Kiss Gábor: A hét elején mindig van egy gyűlés, ezen beszélik át a következő hét főzésének 

megszervezését, plakátkészítést, nyomtatást. Minden főzésnek van egy felelőse, aki az adott 

estéért, illetve az elkészült ennivalóért felel. 

Vendégünk volt az Old’s Club volt és jelenlegi vezetőségének tagjai: Vargha Márton (volt 

főrendező), Gajda Attila (újonnan megválasztott főrendező), Kozák Gábor (büféfőnök), illetve 

Dobos Gábor (főrendező-helyettes).  

Vargha Márton: Az előző félév jól sikerült, új tagok, próbások is vannak bőven. 

Gajda Attila: Több csapatépítő programot tervez, eszközbeszerzést, dobogófelújítást 

szeretnének. 

Varró Gergő: A következő félév, illetve a beszerzések kérdésesek. Új cég lesz alapítva, amin 

keresztül ezek a dolgok majd intéződhetnek. 

Miután a volt és újonnan megválasztott körvezetők elhagyták a termet, Varró Gergő feltette a 

kérdéseket: 

Ki az, aki támogatja, hogy a B-terv új vezetője Sebők Eszter legyen? 

A GHK 14-0-0  arányban támogatta a javaslatot. 

Ki az, aki támogatja, hogy a Hegesztési Szakosztály új vezetője Tóth Tamás legyen? 

A GHK 14-0-0  arányban támogatta a javaslatot. 

Ki az, aki támogatja, hogy a KÖRET új vezetője Kiss Gábor legyen? 

A GHK 14-0-0  arányban támogatta a javaslatot. 
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Ki az, aki támogatja, hogy a Design Szakosztály új vezetője Wetzl Adél legyen? 

A GHK 14-0-0  arányban támogatta a javaslatot. 

Ki az, aki támogatja, hogy az Old’s Club új vezetője Gajda Attila legyen? 

A GHK 14-0-0  arányban támogatta a javaslatot. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 A Központi Tanulmányi Hivatal átvenné az ügyintézést a szakmérnöki képzésekkel és 

a PhD képzéssel kapcsolatban, mivel sok az ezekkel kapcsolatos hiba a Felsőoktatási 

Információs Rendszerben. Végül az a megegyezés született, hogy maradni fog az 

ügyintézés a Dékáni Hivataloknál. 

 A Központi épület mellett felállított Odoo ház szerződése lejárt, kb. 13 millió Ft-ba 

kerülne átköltöztetni - kérdéses, mi fog történni vele. 

 Az OHV eredmények is áttekintésre kerültek, sok gépész oktató van a 100 legjobban 

teljesített között. Külön meg lettek nézve a 3,0 alattiak eredményt elérők is. 

 A múlt heti diplomaátadó rendben lezajlott, most először átvételi nyilatkozatot is alá 

kellett írni a hallgatóknak.  

 A Köztársasági ösztöndíjak átadásra kerültek. 

 MSc felvételi tájékoztató lesz hétfőn 18:00-kor az Aud. max.-ban. A GHK is hirdeti 

elektronikus hírcsatornáin az eseményt. 

 A 100 feletti MSc-s létszámokereteket felsőbb utasításra le kellett csökkenteni a GPK-

n 100-ra, a Gépészmérnöki mesterszak létszámát sikerült visszaemeltetni 200-ra. 

 Dr. Czigány Tibor, karunk dékánja szeretne összehívni egy találkozót a GPK korábbi 

dékánjainak a felújított Dékáni Hivatalba. 

Varró Gergő elmondta, hogy szeretné, ha minden hallgatói képviselő bemutatkozna a Dékán 

úrnak és a dékánhelyetteseknek. Időponttal kapcsolatban még egyeztetni fogunk. 

HK elnöki értekezleten is részt vett, itt szóba került a kari lapok problémája (szeptemberi 

számok nem jelentek meg), ösztöndíjak késve/meg nem érkezése. Gond volt a gólyatábori 

képek ellenőrzésével is. 

EHK 

Kun Levente Alex beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 A vezetői értekezleten Rácz Tamás vett részt Daku Dávid helyett.  

 A büfék szerződései valószínűleg meg lesznek hosszabbítva, de a kluboké valószínűleg 

nem. 
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 A kancellár úr is részt vett az EHK ülésen, három órát maradt. Elmondása szerint 

szeretnének három új fénymásolószalont a BME területére a BME Copy helyett. Az 

ajándékbolt is átköltözne a K épületbe. 

 kapcsolatos döntési jogkörök. 

 A HÖOK vezetőképző időpontja: 2015. november 6-7-8. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Perger Dávid a következőkről számolt be: 

 Csütörtökön 18:00-tól bizottsági ülést fog tartani. 

 TDK Bizottsági ülésen vettek részt Kántor Tamással. Szó esett az EHK által felajánlott 

támogatásról is. Kb. 40-nel kevesebb dolgozat érkezett be a tavalyinál. Indult volna 

idegen nyelvű szekció is kizárólag külföldi hallgatók részére, viszont csak egy dolgozat 

érkezett, a magyar nyelvűek mellé tették be. Magyar nyelvű hallgatók azért nem 

adhatnak elő idegen nyelven, mert ugyanezzel a dolgozattal mennének tovább OTDK-

ra is, ott viszont csak magyarul lehet előadni. 

 Volt egyeztetni Szaller Ádámmal Dr. Paál Györgynél, a tanszékvezetőknek való 

bemutatkozás első lépéseként. 

o A Gépészmérnöki alapismeretek laborokkal kapcsolatban statisztika készül, ami 

alapján, ha szükséges, további pótlaborokat fognak kiírni. 

o Gépészmérnöki alapismeretek tárgyból a vizsgahelyszám csökkentése várható, 

a tanszék pénzügyi terhelésének csökkentése érdekében, és az eddigi időpontok 

kihasználatlansága miatt. Ha lesz rá igény, utólag még fognak kiírni 

vizsgaalkalmakat.  

o Az is szóba került, hogy az Áramlástechnikai gépek előrehozott vizsgát ne 

kelljen minden félévben külön kérvényezni, szülessen erről KTB elvi 

állásfoglalás. 

Kollégiumi Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy részt vett monitoring értekezleten, a vendégkártyákkal való 

problémákról ismét volt szó, de nem sikerült konszenzusra jutni. 

Részt vett a Külső Kollégiumi Bizottság ülésén is, szó esett a kollégiumi kérdőívekről is, a 

recepciósok értékelésén kívül pozitívak az eredmények a Kármán Tódor Kollégium esetében.  

Varró Gergő: A kollégiumi fegyelmi felelősöket újra kell választani, ők csak mandátumos 

hallgatói képviselők lehetnek, a mentorok mellett ők oszthatnak fegyelmi pontot.  

Az alábbi képviselők jelentkeztek: 

 Kovalovszki Máté 

 Nagy Edit 

 Varró Gergő 

 Perger Dávid 
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 Szaller Ádám 

 Kun Levente Alex 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a jelölteket. 

 

Ösztöndíj Bizottság 

Kántor Tamás ismertette a Kari BME, Szakmai, Sport, Közösségi ösztöndíjak kiírását. Az 

eddigi kiírásokhoz képest tartalmi változás nem volt, viszont az adatkezeléssel kapcsolatos 

kötelező részek belekerültek a pályázati kiírásba. A határidők pontosítása után Varró Gergő 

ösztöndíjanként megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja az ismertetett kiírásokat. 

Kari BME ösztöndíj 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a pályázati kiírást. 

Szakmai ösztöndíj 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a pályázati kiírást. 

Sport ösztöndíj 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a pályázati kiírást. 

Közösségi ösztöndíj 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a pályázati kiírást. 

Az MSc képzésüket kezdők kiegészítő ösztöndíja is átbeszélésre került. Kántor Tamás 

ponthatárnak a 73-at javasolta, a másik javaslata 70 pont. 

Kovalovszki Máté: Arra érdemes odafigyelni, hogy ne járjon jobban ösztöndíj szempontjából, 

aki keresztféléven nyert felvételt MSc-re az egyenesben végzetteknél. 70 pont alá ne menjünk, 

ne távolítsuk a kereszten és egyenesben végzettek ponthatárát. 

A beérkezett javaslatok a rájuk érkezett szavazatok számával (több javaslatra is lehetett 

szavazni): 

 69 pont – 1 szavazat 

 70 pont – 10 szavazat 

 73 pont – 10 szavazat 

Két javaslat maradt, az ezekre érkezett szavazatok száma az alábbi: 

 70 pont - 9 szavazat 

 73 pont - 5 szavazat 
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni, hogy az MSc képzést kezdők 

ösztöndíjának esetében a ponthatár 70 pont legyen. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Varró Gergő bemutatta előterjesztését a 2015. szeptember 1-30. időszakra beérkezett GHK 

Közéleti ösztöndíjpályázatok bírálására, azok kifizetési listájára vonatkozóan. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Szociális Bizottság 

Tóth Amanda elmondta, hogy a Gépészmérnök-képzésért Alapítvány ösztöndíjához megkapta 

a pályázatokat. A holnapi napon Külső Szociális Bizottság ülésen fog részt venni, ahol a 

pályázatok bírálásához érkezett fellebbezéseket fogják elbírálni. Egyetemi szinten sok 

fellebbezés érkezett be, főként a költségtérítéses/önköltséges hallgatók miatt. 

A Gépészmérnöki Karról egy hallgató élt a fellebbezéssel, megnézik az Egységes Szociális 

Rendszerben, hogy a rendszer, vagy a bírálója hibázott. 

Elmondta, hogy a következő feladat a pályázatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás lesz, illetve 

be kell vinni a pályázatokat majd a HSZI-nek. 

Nagy Edit részt vett az esélyegyenlőségi mentorokkal kapcsolatos egyeztetésen: Korrepetitor 

közvetítést indítanának, amelynek lényege, hogy egy hallás- vagy látáskárosult hallgató mellé 

kineveznének egy felsőbb éves hallgatót, aki segít neki a tanulásban. A korrepetitor órabére 

MISZISZ-en keresztül lenne valószínűleg fizetve. Mindenképpen szükségük lenne kari 

segítségre a problémás esetek megoldásához (pl. oktatóval való egyeztetés). 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland ismertette Gólyabál költségvetését. A gólyák jegye 1500 Ft lesz, mindenki másé 

2000 Ft. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Gólyabál költségvetését? 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Német Roland elmondta, hogy az öntevékeny örök igénylései a GHK ülését megelőző 

Gazdasági Bizottság ülésén átbeszélésre kerültek. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki a körök szakmai igényléseinek előzetes eredményét 

támogatja? 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 
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Varró Gergő: A Kalorikus Gépek Szakosztály szervezésében a Totalcar 3 vezető újságírója 

jönne előadást tartani, a biztonsági őrös leválasztás a KTK aulában kb. 12000 Ft-ba kerülne.  

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, a KGSZ eseti igénylését? 

A GHK 13-0-1 arányban támogatta a javaslatot. 

 

 

Rendezvény Bizottság 

Polgár Eszter beszámolt a Gólyabállal kapcsolatos fejleményekről. Nem lesz közös a szervezés 

az Építőmérnöki Karral. A Károli Gáspár Református Egyetemről is megkeresték a GHK-t, 

nekik viszont a főtitkárral kell ezt előzetesen egyeztetniük. Holnap beszélnek vele, ennek 

fényében lehet tovább gondolkodni a rendezvény szervezésével kapcsolatban. 

A fellépők meg lettek rendelve, illetve a B-terv által készített kelléklista is már ellenőrzés alatt 

van. Holnap lesz az első táncpróba. 

A Slip főszervezésével kapcsolatban 3 hallgató kereste meg Polgár Esztert. A tavalyi 

Ceremónia Bizottság tagjai nem szeretnének a Gépészkari Napokon kívül mást szervezni, ezért 

nem pályáznának a Külső Rendezvény Bizottság tagságára. Eddig 11-en jelentkeztek összesen. 

Német Roland kérte, hogy a Rendezvény Bizottság következő ülésén a Jeges Est időpontjával 

kapcsolatban egyeztessünk. 

PR Bizottság 

Szikszai Fanni elmondta, hogy holnap lesz bizottsági ülés, a lényegesebb témákról ott lesz szó. 

Egyebek 

Varró Gergő elmondta, hogy Dékáni Tanácson felvetette az Erasmus helyek kiosztásával 

kapcsolatos problémát, javaslatot várnak a pontozással kapcsolatban. 

Perger Dávid: Elkészíti a javaslatot. 

Ülés vége: 22:35 

 

mailto:hk@ktk.bme.hu
http://ghk.ktk.bme.hu/


 
 

2015.10.13. 
emlékeztető 

 
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb 
 Gépészmérnöki Kar  1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.  
 Gépészkari Hallgatói Képviselet  e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu 

 

-9- 

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

 Szaller Ádám Varró Gergő  

 emlékeztető vezető elnök 
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