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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     

Vatai András x     

Dátum: 2015. november 10. Oldalszám: 8 

 

Ülés kezdete: 20:13 

A GHK ezen a napon nyílt ülés tartott. Az ülés helyszíne a Kármán Tódor Kollégium 009-es 

terme volt. 

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 köszöntötte a jelenlévőket, illetve bemutatta a GHK tagjait. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 Az előző napi Vezetői Értekezleten történtek: 

o A matematika 0. zárthelyi kapcsán statisztikák segítségével vizsgálták, hogy 

mekkora a korreláció a felvételi pontszám és a zh eredményei között. 

o Rektori beszámoló: végleges a rektori kabinet, a rektorhelyettesek munkáját 

segítő személyekről is szó esett. 
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o Hallgatói megkeresések után jelezve lett a probléma, hogy mivel a matematika 

szigorlatot más tanszékek szervezik az egyes szakokon, eltérő nehézségűek a 

szigorlati feladatsorok. Egyeztetések folynak az ügy kapcsán a Matematika 

Intézettel. 

o A TDK konferencia november 17-én lesz. 

o A Babibnszki Imre ösztöndíj pályázati kiírása végleges, a GHK segít a szociális 

pályázatok elbírálásában. 

o A gépészkari alumni honlap tesztelésével kapcsolatos javaslatokat Varró Gergő 

meg fogja küldeni a dékáni vezetésnek. 

o A Gépészmérnöki Kar Kari Tanácsának új delegáltja a Villamosmérnöki Kar 

részéről Dr. Sütő Zoltán lesz. 

Varró Gergő továbbá beszámolt az alábbiakról is: 

 Fából vaskarika BME karácsonyfája pályázatra hallgatói csapatot kell összeállítani, a 

csapat szervezését a GHK koordinálja. 

 Dr. Stépán Gábor Prima Primissima jelölését továbbra is hirdeti a GHK. 

 2015. december 3-án 14:00 órakor Kari Tanács lesz. 

Dr. Czigány Tibor: Azért szükséges a GHK koordináló szerepe a karácsonyfaépítő versenynél, 

mert karonként csak egy csapat indulhat. Borsa Miklós az egyetem új PR felelőse, fokozottabb 

megjelenés várható a médiában. 

EHK 

Kun Levente beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 Az új cég megalapítása célegyenesben van, a társasági szerződéssel jelenleg a 

Kancellária foglalkozik. 

 Az internetszolgáltatás fejlesztésével kapcsolatban a 3 éves tervet december 20-ig kell 

elküldeni. 

 Az egyik kollégiumi fegyelmi tárgyaláson egy hallgató jogász anyukája is megjelent, 

hasznos tanácsokat fogalmazott meg a kollégiumi szabályzatokkal kapcsolatban. 

 Az Oktatás Hallgatói Véleményezésének (továbbiakban: OHV) részvételi eredményeit 

még nem kapta meg az EHK, a Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóságon keresztül 

kaphatjuk meg csak ezeket az adatokat. Probléma, hogy a Közéleti ösztöndíjba ez 

beleszámít, ehhez pedig az adatokat 2 hét múlva küldeni kell. 

 Daku Dáviddal interjút készített a Budavári Schönherz Stúdió. Műhely különszám is 

készült az EHK felépítéséről, munkájáról, jövőbeli terveiről. 

Dr. Czigány Tibor: Az OHV honlapon már el lehet érni az eredményeket, konkrétan mi a 

probléma? 

Kun Levente Alex: Oda már fel lett töltve, csak a kitöltői listákat nem kapták meg a hallgatói 

képviseletek. 
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Német Roland: Az új cég társasági szerződése már túlment a jogi osztályon? A válaszadási idő 

mennyi lesz? 

Kun Levente Alex: A Kancelláriánál áll jelenleg, november 15-ig kell véglegesíteni elvileg. 

Polgár Eszter: Az egyetemi klubok jövőjéről tudunk már valamit? 

Kun Levente Alex: Még nem, ez a társasági szerződés elkészülte után fog következni. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Perger Dávid elmondta, hogy Bihari Péterrel egyeztettek az előző héten. Az alábbi témák 

kerültek szóba: 

 Hallgatói jegyzetpályázat kerülne kiírásra: hallgatók írnák, oktatók lektorálnák a 

készülő jegyzeteket. Kérdőív készül a jegyzetekkel szemben támasztott igényekkel 

kapcsolatban. A kérdőívet elküldte Dr. Bihari Péter oktatási dékánhelyettesnek, ő fogja 

véleményezi a kiküldés előtt. 

 Egyeztettek a matematika szigorlatokkal kapcsolatban is: a gépészmérnök 

alapszakosoké könnyebb, mint a másik 3 szaké. Kicsit félre lett értve az általunk jelzett 

probléma: nem azzal van a gond, hogy pár hallgató a másik tanszék szigorlatán vesz 

részt, hanem azzal, hogy eltérő a kettő nehézsége. Az átjárás egyébként 1% alatt van a 

Matematika Intézet által küldött kimutatás alapján. 

 A Matematika A1 tárgy első zárthelyijén nagy volt a bukási arány: statisztikákat várunk, 

Dr. Bihari Péter megkeresi a tanszéket. A felvételi pontszámok érdemben nem 

változtak, 0. matematika zárthelyi eredményében sem volt számottevő változás. Kérdés, 

hogy mi okozta a sok sikertelen zárthelyit. 

 A diploma minősítése az új Nemzeti Felsőoktatási Törvény (továbbiakban: Nftv.) 

szerint már nem szerepelhet az oklevélen. A Rektori Konferencián is felmerült ez a 

téma: a többi egyetemen is problémát okoz ez a módosítás. 

 Egyeztetett Szaller Ádám kíséretében Dr. Paál György tanszékvezető úrral: 

bemutatkozott, mint a GHK Tanulmányi és Oktatási Bizottságának nemrég 

megválasztott vezetője, illetve jelezték a Gépészmérnöki Alapismeretek tárgy 

laborjaival kapcsolatos problémákat. A tanszék statisztikákat fog készíteni a laborok 

teljesítésének sikerességéről: amennyiben sok hallgatót érint a pótlás, változtatni fognak 

a megengedett pótlási lehetőségek számán. Az is szóba került, hogy az 

Áramlástechnikai Gépek előrehozott, félévközi vizsgaalkalmát ne kelljen minden évben 

külön engedélyeztetni a Kari Tanulmányi Bizottsággal, hanem szülessen egy olyan 

állásfoglalás ennek engedélyezéséről, ami visszavonásig érvényes. 

 A mesterképzésekre is fog készülni innentől kezdve zárthelyi-ütemterv, viszont a BSc-

s tárgyakkal együtt bekért időpontok nem érkeztek be a tanszékektől. Ezzel 

kapcsolatban is Dr. Bihari Péter új üzenetet fog kiküldeni a tanszéki oktatási 

felelősöknek. 

 A BSc felülvizsgálat újraindul, mivel az Nftv. módosítások lezajlottak, KKK-k is 

véglegesedtek. 
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 A bizottság vezetésének átvétele után sorban felkeresi a tanszékvezetőket, 

bemutatkozik, a kommunikáció elősegítése érdekében. Ma Dr. Stépán Gábornál és 

Szabó Péter Jánosnál tett látogatást, nagyon pozitívak voltak a reakcióik. 

Vatai András: A Gépészmérnöki Alapismeretek tárgy sikertelen laborteljesítéseivel 

kapcsolatban kaptunk már statisztikát a tanszéktől? 

Perger Dávid: Igen, de a kimutatások alapján nem érint sok hallgatót a probléma. 

Szaller Ádám: Azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy az egyes laborvezetőknél mekkora a 

sikertelen laborok aránya, mert a gond nem évfolyam szinten, hanem inkább egyes 

laborvezetőknél áll fenn. 

Kollégiumi Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy  

 részt vett a Külső Kollégiumi Bizottság ülésén. Az Egységes Kollégiumi Rendszer 

kialakítása folyamatban van: eddig minden karon más volt a felvételi rendszer, ez lesz 

egységesítve most. 

 A karok közötti férőhelyosztás algoritmusa is meg fog változni, ez még kidolgozás alatt 

van. 

 Minden karnak össze kell állítania egy felújítási listát a kollégiumával/kollégiumaival 

kapcsolatban. Ez elkészült, bizottsági ülésen véleményezte a GHK. Még nem tudjuk, 

mekkora keret áll rendelkezésre erre a célra. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kántor Tamás elmondta a következőket: 

 A Kari BME, Szakmai, Sport és Közösségi ösztöndíjak dokumentációját Varró 

Gergővel eljuttatták a Hallgatói Szolgáltatói Igazgatósághoz (továbbiakban: HSZI). 

 A Közéleti ösztöndíjhoz ki kell gyűjteni, hogy a GHK tisztújító szavazásán kik vettek 

részt, illetve kik azok, akik a Fórumon jelen voltak. 

 A Kari BME ösztöndíjazottak beleegyeztek, hogy a KÁTÉ-ban megjelenhessen a 

nevük. Varró Gergő megjegyezte, hogy ezek a díjak a decemberi Kari Tanácson fognak 

átadásra kerülni. 

Szociális Bizottság 

Tóth Amanda: A költségtérítéses és önköltséges hallgatókat az Egységes Szociális Rendszer 

kiszűrte eddig, nem kaptak szociális ösztöndíjat. Ezt kellene korrigálni. 

Nagy Edit: Aki emiatt nem kapott ösztöndíjat, az Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál 

fellebbezhet.  
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Tóth Amanda: Idén is szükség lesz a szociális ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos 

adatszolgáltatásra, további tájékoztatásra várunk ezzel kapcsolatban. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland elmondta a következőket: 

 6 új garnitúra sörpadot és asztalt vásárolt a GHK. 

 Irreális elvárásnak tartja, hogy a GHK költse el 2015. december 1-ig a rendelkezésre 

álló keretét, ha nem tudják megmondani, hogy mennyi pénzünk is van valójában. 

Rendezvény Bizottság 

Polgár Eszter elmondta, hogy 

 A Gólyabál szervezése célegyenesben van, folyik a jegyárusítás, a díszlet is készül. 

 A gólyatánc utolsó próbája most szerdán lesz. 

 Orbán Balázzsal egyeztettek a Gólyabál menetrendjéről. 

 A gólyatábor lehetséges helyszíneivel kapcsolatban: a velencei tábor nem volt a 

legtökéletesebb, új helyszínt kell keresni. Bükkszéktől kaptunk visszajelzést, itt házban 

lakhatna mindenki, csak a közlekedés, a táborba való eljutás okoz problémát. Orfűn a 

közlekedés jó, viszont nincs elég faházuk. Szükség esetén a katonai sátrakat ők 

biztosítanák. Csillebércre Szikszai Fanni megy majd helyszínbejárásra. A siófoki Party 

Strand Hotel elérhetőségeit is megkapta, a Budapesti Gazdasági Főiskola szokott ott 

nagylétszámú gólyatábort szervezni. Szanazugtól még nem kapott választ a táborral 

kapcsolatban. 

 Gyűrűavatóval kapcsolatban beszélt a gyűrűkészítő hölggyel, ő kérte, hogy korábban 

kezdjük meg a megrendelések bekérését. 

Sport 

Csernák Attila: A Jeges Est plakátjai kihelyezésre kerültek, a jegyárusítás megkezdődött. 

PR Bizottság 

Szikszai Fanni elmondta, hogy a következő napon 19:30-tól PR bizottsági ülés lesz. 

Rózsavölgyi Gréta fog beszámolni a tréningről, amin a hétvégén részt vett. Szeretné fellendíteni 

a szponzorok keresését, a rendezvények magasabb színvonalú lebonyolításához ez 

nélkülözhetetlen. 

Egyebek 

Okolicsányi Péter: Mentori gyűlésen vett részt, a társalgók foglalásával kapcsolatban kellene 

álláspontot kialakítania a GHK-nak. 
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Varró Gergő: A KTK-ban 2 fős szobák vannak, könnyebben megoldható a tanulás a saját 

szobában, mint más kollégiumokban. A közösségi élet színterei viszont behatároltak, ezért 

inkább erre tartaná fel ezeket a helységeket. 

Kun Levente Alex: A 9. emeleti klubhelységet ki lehetne nyittatni napközben, akkor úgysincs 

lefoglalva, csak esti rendezvényekhez. 

Rózsavölgyi Gréta: A szintfelelősi gyűlésen is feljött ez a téma, a korábban dohányzóként 

funkcionáló kisebb társalgókat erre ki lehetne nevezni. 

Varró Gergő: Ezek a társalgók pont ugyanakkorák, mint egy szoba, ennyi erővel üljenek be 

inkább az érintettek valakinek a szobájába tanulni. 

Ezután Varró Gergő válaszolt az ülés előtt kiküldött kérdőíven keresztül, anonim módon érkező 

kérdésekre. 

1. kérdés: A kancellária bevezetése óta hallottam már ezt-azt az egyetemi gazdasági 

dolgok változásáról, esetleg lehetne róla szó bővebben. 

Varró Gergő: Féléves szinten kb. 2 millió Forintot fordítottunk az öntevékeny köreink 

igényléseire, ami a konditerem bevételéből származott. Ezzel sajnos nem tudjuk, mi lesz a 

jövőben. 

2. kérdés: Sziasztok! Nagyon hasznos információforrásnak tartom, hogy kiteszitek a 

honlapotokra a beszámolókat, illetve a kollégiumban diagram formában 

összehasonlítjátok egymást munkáját. Kérdésem a következő: 

- Mit kezdtek azon képviselőkkel, akik szinten alul teljesítenek? Gondolok itt 0%-os 

teljesítményre, vagy más nagyon alacsony értékre? De kérdezhetem az ülésen való 

megjelenés problémáját is? (Előző félévben kitett plakátokon meglepően furcsa adatok 

voltak láthatók)  Az utolsó pár hónapot néztem egyelőre csak, és ott több esetben is 0%-

k volt feltüntetve (vagy 1%, ami számomra 0-t jelent). Lehet, hogy hiba történt? Akkor 

elnézést kérek a kérdésemért, de felettébb érdekelne, hogy mi lehet ennek az oka! 

Elvégre ide önkéntesen alapon lehet jelentkezni, és amikor ilyet lát az ember.... Remélem 

választ kapok(/unk) az üléseteken. 

Varró Gergő: Bár önkéntes alapon történik a jelentkezés, mindenki szavazati úton kerül be. A 

keddi GHK ülés alaptevékenységnek számít, az ezen felül végzett munkát szoktuk értékelni. A 

statisztikák a valóságot mutatják, nem történt hiba. Ezt folytatni fogjuk a továbbiakban is. 

Kérdés a hallgatóságtól: Az előző jegyzőkönyvben meg lett említve, hogy a diploma 

minősítése és az oktató kar nem fog belekerülni az oklevélbe. Ennek mi a magyarázata? 

Varró Gergő: A Nemzeti Felsőoktatási Törvény Végrehajtási rendeletében szerepel, hogy 

konkrétan milyen információknak kell szerepelnie az oklevélen. Ez nem régen változott és a 

diploma minősítése és a kar nincsen közöttük. 
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Szaller Ádám: Az oklevélmelléklet továbbra is tartalmazni fogja ezeket az információkat. 

Kérdés, hogy a cégeket a melléklet mennyire fogja érdekelni. 

Kérdés a hallgatóságtól: A Slip – Gépészkari Napok rendezvényt már nem a Ceremónia 

Bizottság (továbbiakban: CB) szervezi, hanem a Külső Rendezvény Bizottság (továbbiakban: 

KRB). Mi az oka a változásnak? 

Varró Gergő: Ugyanúgy pályázat során lehet bekerülni a Slip szervezői csapatba mint eddig. 

Kérdés a hallgatóságtól: Más feladatkörökről van szó. Aki CB-s volt, csak a Slippel 

foglalkozott, aki KRB-s pedig az gólyatáborral, és egyéb rendezvényekkel. A Senior gárdából 

kevesen jelentkeztek a KRB-re, a Senior gárda tapasztalata nagyobb ilyen téren. Mit terveztek 

kezdeni a tapasztalat hiányával? 

Kun Levente Alex: Több év kell egy olyan csapat kialakításához, aki ehhez kellő tapasztalattal 

rendelkezik, tudja, mi az elvárás az egyetem részéről, és mi is tudjuk, mit várhatunk el tőlük. A 

Slip megszervezése nem igényel más képességeket, aki Gólyatábort tud szervezni, az minden 

más rendezvényt is meg tud rendezni.  

Kérdés a hallgatóságtól: Vannak a rendezvényeknek hagyományai is. Vannak problémák, 

amikkel kapcsolatban nem látják, hogy mennyire jelentősek illetve nem jelentősek. 

Varró Gergő: Világos feltételekkel lett meghirdetve a jelentkezés, nem két hónappal a 

meghirdetés után kellene a feltételeket vitatni, amikor ez annak idején ki lett hirdetve. 

Kérdés a hallgatóságtól: A KRB-nek szüksége lenne olyanok segítségére, akik kellő 

tapasztalattal rendelkeznek. 

Nagy Edit: A GHK-n belül 2 volt főszervező is van, ő maga is 3 Slipen részt vett szervezői 

oldalról. Fenntarthatóság szempontjából is át kell gondolni a rendezvényeket, eddig mindig egy 

ad-hoc csapat szervezte a Slip-et. A KRB-ben látja ennek a megoldását, még nagyobb 

felügyelet kell a nyilvánosság (Goldmann György tér) miatt. 

Kérdés a hallgatóságtól: Vagyis a HK részéről akkor majd kapnak segítséget. A KRB tagjainak 

lenne pár kérdése, jó lenne, ha a HK részéről a tapasztaltabbaktól tudnának kérdezni. Az 

átalakításnak voltak vesztesei, folyamatosan kapnak kritizálást. 

Nagy Edit: Mindenkinek volt lehetősége pályázni, nem érti hogy miért nem jelentkezett aki 

akart. 

Kérdés a hallgatóságtól: A CB tartotta itt az egyetemen, ha nem szervezhetett volna Slip-et, 

már nem is járna a BME-re. Ő jelentkezett volna idén főszervezőnek, van még kb. 10 ember, 

aki szívesen segítene neki. A Slip szervezésének elvétele számára kritika, nem értik, miért 

veszik el tőlük ezt a lehetőséget. Az, hogy a KRB megalakult, nem zárhatja ki azt a lehetőséget, 

hogy új embereket vegyenek fel csak a slip szervezésére. Átmeneti időszakra lenne szükség, 

így elveszik az eddigi CB-sek tapasztalata. 
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Kérdés a hallgatóságtól: A CB és a KRB közösen szervezze a rendezvényt, szerinte ez jelentené 

a megoldást. 

Nagy Edit: Miért döntöttétek el hamarabb, hogy nem jöttök a KRB-be, minthogy kipróbáltátok 

volna? Nem biztos, hogy a megfelelő emberek véleménye alapján döntöttetek. 

Kérdés a hallgatóságtól: A CB-sek amit elvállalnak, végig is vinnék. Nem akarja arra 

kényszeríteni a CB-s csapatot, hogy egy „keményebb” feladatot csináljanak. Helytelennek 

érezné, hogy pár foglalkozás után otthagyják a KRB-t. 

Varró Gergő: A Slip és a Gólyatábor a két legnagyobb kari rendezvény. A kisebbeket korábban 

a HK-sok szervezték a további teendőik mellett. Szerinte a KRB meg fogja tudni oldani ezek 

szervezését. 

Antal Laura Csenge: Nem tudja, hogy rá célzott-e az előbb Nagy Edit. Egy korábbi GHK 

ülésen megkérdezte, hogy csak egy rendezvény szervezésére jelentkezhet-e valaki. Varró 

Gergő mondta, hogy ha valaki pl. a Slip után abbahagyja, annak a közösségi pontja nullázva 

lesz. 

Kérdés a hallgatóságtól: Egy év után nullázva lett volna a tevékenységük eszerint. 

Varró Gergő: Részéről hangzott el ez, javaslatként, mint egyfajta szankció, ha valaki 

szándékosan arra játszik, hogy egy rendezvény után ott hagyja. Nem tudja, hogy egy belsős 

javaslat, ami ráadásul nem került bele a pályázati kiírásba, miért jutott el ilyen formában az 

érintettekhez. 

Polgár Eszter: A Gólyatábor is úgy került megszervezésre, hogy meg lett adva egy maximális 

létszámkeret, amennyi emberre szükség van. Ha többen jöttek volna, akkor azok szervezték 

volna az adott rendezvényeket, akik ráérnek az egyéb elfoglaltságaik mellett. Ígéretet tett arra, 

hogy rugalmasan fog a kérdéshez állni, 

Varró Gergő: Nem haladunk előre ebben a témában, szívesen válaszol az érintett 2 ember 

kérdéseire az ülés után. A többi vendég idejét ne húzzuk ezzel. 

Kérdés a hallgatóságtól: Lesz-e még nyílt ülés a későbbiekben? 

Varró Gergő: Tervezzük mindenképpen. Köszöni szépen mindenkinek a részvételt. 

Ülés vége: 21:40 
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 Szaller Ádám Varró Gergő  

 emlékeztető vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  

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

