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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. december 8. Oldalszám: 6 

 

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. 

A GHK tagjai kis zárthelyit írtak egyetem- és szabályismeretből. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 Vezetői értekezlet és Rektori Tanácson szóba került témák: 

o A BME Szervezeti és Működési Rendje módosításra kerül. 

o A Humánpolitikai szabályzat és Térítési és Juttatási Szabályzat módosításai is 

átbeszélésre kerültek - utóbbit nem fogadták el, további módosítások várhatóak. 

o A PPP-s épületek kivásárlásáról is tárgyaltak, nem sikerült megegyezésre jutni 

azzal kapcsolatban, hogy ez előnyös lenne-e az Egyetem szempontjából. 

o A Természettudományi Kar és a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar 

(továbbiakban: GTK) is módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
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 Az MSc szóbeli felvételik a következő héten kezdődnek. 

 Névtelen bejelentés érkezett a Dékáni Hivatalba a Fizika M2 tárggyal kapcsolatban, a 

tárgy hasznosságát kérdőjelezték meg benne. A tárggyal kapcsolatban általánosságban 

sem jók a hallgatói vélemények. 

 A következő kihelyezett tanszékvezetői értekezleten hallgatói témára javaslatként az 

alábbi merült fel: az MSc felülvizsgálat eredményei hallgatói oldalról, a feltárt 

problémákra sikerült-e megoldást találni. 

Varró Gergő ezután folytatta a beszámolóját: 

 Lehetséges, hogy egy szaúdi egyetemről jön majd a BME-re nyári kurzusra 10-15 

ember, illetve egy kazah egyetemmel is együttműködés van kialakulóban. 

 Dr. Czigány Tibor találkozott a Gépészmérnöki Kar hat korábbi dékánjával a nem 

régen felújított Dékáni Hivatalba. 

 A karácsonyfa-készítő versenyen a Gépészmérnöki Kar karácsonyfáját 

népszerűsíteni kell, ezzel kapcsolatban Gépész Hírek fog kiküldésre kerülni. 

 Az Oktatás Hallgatói Véleményezésének (továbbiakban: OHV) népszerűsítésére 

tervezett videofelvétel is szóba került, beszélnek róla majd tanszékvezetői 

értekezleten. 

 Dr. Stépán Gábor nem kapta meg sajnos a Prima Primissima díjat.  

 Ezen a héten csütörtökön lesz a Gépész Szakkollégium félévzáró estje, Dr. Bihari 

Péter és Dr. Kovács Ádám képviseli majd a dékáni vezetést, Varró Gergő a GHK-

t. 

Megérkezett Okolicsányi Péter (20:34). 

EHK 

Kun Levente Alex beszámolt az előző heti EHK ülésről: 

 Konzisztórium fog alakulni az Egyetemen, javaslatot tehet a Hallgatói Önkormányzat 

(továbbiakban: HÖK) is az összetételére (3 főt javasolhat), emellett 3-at a rektor, 3-at a 

gazdasági környezet. A HÖK valószínűleg ipari képviselőket fog javasolni, akik közel 

állnak a hallgatókhoz. 

 A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) következő 

közgyűlését a BME fogja szervezni, 2016. február 26-28. között. 

 Szilveszteri bulit valószínűleg lehet majd tartani a Kármán Tódor Kollégiumban és a 

Martos Flóra Kollégiumban, a Vásárhelyi Pál Kollégiumban (továbbiakban: VPK) a 

büfé megkapta a működési engedélyt. Az Old’s Club előreláthatólag nem tarthatja meg 

szilveszterkor a szokásos rendezvényét. 

 2015. december 31 23:59 kor lejár a MISZ bérleti szerződése az egyetemi kluboknál. 

Varró Gergő: Holnap a kollégiumi bejárás után érdeklődjünk, hogy akkor mi a helyzet, 

pontosan mi lehet majd nyitva szilveszterkor és mi nem. Sajnos nem sok információ jut el 

hozzánk ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan semelyik oldalról. 
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Kun Levente Alex folytatta a beszámolóját: 

 Az egyetem át fog állni a Poseidon rendszerre, ennek segítségével az egyetemi 

hálózaton belül elküldött emailek, telefonbeszélgetések stb. visszakereshetőek lesznek. 

 Barta-Eke Gyula szerint a BME-s rendezvények legyenek a BME-n belül, ha hozunk 

jobb árajánlatot egy rendezvényhez külsős helyszíntől, akkor annyiért fogják adni a 

BME-s termet is. 

 Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszerrel kapcsolatban a címtáras 

azonosítás lehetősége már biztosítva van. 

 Az egységes kollégiumi felvételi irányelveket az EHK csütörtöki ülésén három 

tartózkodással megszavazta. 

 A megváltozott kollégiumi felvételi rendszerrel kapcsolatban fórumot kell minden 

karon tartani, januárban kerül majd erre sor. 

Nagy Edit: Az Oktatási Monitoring Rendszerrel kapcsolatban egyeztetések folynak, a rendszer 

teszteléséhez illetve fejlesztéséhez szükség lesz a tapasztaltabb oktatási referensek segítségére. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Perger Dávid elmondta a következőket: 

 Pénteken volt Külső Oktatási Bizottság ülés, a Tanulmányi Ügyrendből írtak kis 

zárthelyit. 

 Az Építészmérnöki Karon BSc-ről osztatlan képzésre jelentkezett át egy hallgató, a 

hallgatói szerződésben foglalt összeget vissza kell fizetnie (más képzési szintnek számít 

a kettő). 

 Az OHV kitöltői közötti sorsoláshoz kérnénk kitöltői listát a HSZI-től. Krisztián Dávid 

(EHK oktatási referense) szerint ha sorsolni akarunk, gyorsabb, ha bemegyünk a HSZI-

hez, és ott sorsoljuk ki a nyereményeket. 

 Matematika A1 tárgynál az ipari termék- és formatervező hallgatók között nagy a bukási 

arány. 

Perger Dávid: Az OHV videóval kapcsolatban érkeznek be a visszajelzések a megkeresett 

oktatóktól, eddigiek pozitívak. A jegyzetpályázattal kapcsolatos kérdőívet már kb. 260-an 

kitöltötték A kihelyezett tanszékvezetői értekezleten erről is lehetne szó. 

Kollégiumi Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta a következőket:  

 A kiírt mentorpályázatokat hirdetni szükséges. 

 A mentorok kérték, hogy a GHK által szervezett rendezvényekről egy  

rendezvénynaptárt küldjünk nekik, hogy egy esetleges véradással kapcsolatban időben 

el tudjanak kezdeni egyeztetni. 
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 Részt vett Külső Kollégiumi Bizottság ülésen: az Egységes Kollégiumi Felvételi 

Rendszerrel (továbbiakban: EKFR) kapcsolatos EHK-s anyagot egészítették ki, 

határidőket egyeztették. A kari szintű szabályzat is készül. 

Nagy Edit: A VPK-s két mentorhelyet nem akarjuk jobban hirdetni? 

Kovalovszki Máté: Kiküldi a kollégiumi levelezőlistára.  

Okolicsányi Péter: Már a következő félévben be lesz vezetve az EKFR? 

Kovalovszki Máté: Igen, következő a félévben lehet utoljára bennmaradó valaki. Lehetne a 

kollégiumi jelentkezés visszaigazoló emailjében egy rövid tájékoztató erről. 

Varró Gergő: Ezt nem csak a kollégiumra jelentkezőknek kellene kiküldeni, hanem 

mindenkinek, menjen külön Gépész Hírek üzenet erről. Csütörtökön el kell fogadni ezt az EHK 

ülésen? 

Nagy Edit: Hétvégéig már hirdetni is kell, külön egyeztetni fognak Nagy Renátával (EHK 

kollégiumi referens) a kari észrevételekkel kapcsolatban. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kántor Tamás elmondta a következőket: 

 A Közéleti Ösztöndíjnál figyelembe vett pontoknál probléma adódott: az OHV 

kérdőívek kitöltésére kapott pontra járó ösztöndíjat MSc-sek közül többen nem kapták 

meg. 

Szociális Bizottság 

 Tóth Amanda elmondta, hogy a hiányzó pályázati sorszámokat elküldte a HSZI-nek - 

ezeket valami miatt nem is generálta le a rendszer, így nem is tartozik hozzájuk pályázat. 

 A bevett pályázatokat be kell vinni a HSZI-hez. 

 A következő héten bizottsági ülést fog tartani a TJSz-szel és az igazoláslistával 

kapcsolatban. 

Rendezvény Bizottság 

Nagy Edit: A Gólyatábor potenciális helyszíneivel kapcsolatban történt előrelépés? 

Szigeti Milán: A csillebérci tábortól még nem válaszoltak, a többi árajánlatot felküldi a GHK 

belső levelezőlistájára. 
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PR Bizottság 

Nagy Edit: A PR kiadvány készítése hogy áll? 

Szigeti Milán: Sokat nem haladt a dolog, mert beteg volt, most pedig Szikszai Fanni beteg. 

Hétvégére a tervezet fel lesz küldve a levelezőlistára. 

Nagy Edit: Előtte küldjétek fel a nyersanyagokat és a különböző megjelenési formákkal 

kapcsolatos árajánlatokat. 

Külügy 

Perger Dávid elmondta a következőket: 

 Az Erasmus ösztöndíjasok 100 euróval többet kapnak majd innentől kezdve a 

tanulmányaikhoz. 

 Erasmussal kapcsolatos fórumot fog tartani januárban. 

 Ne a kollégiumban legyen a fórum, mert a bejutás problémás. Az R108 például jó lenne, 

kb. 100 fős teremre van szükség. Ezzel kapcsolatban egyeztetni szükséges a dékáni 

vezetéssel. 

Egyebek 

Varró Gergő: A Gépészkari Közösségért díjjal kapcsolatban a GHK belső levelezőlistáján 

lehetett javaslatot tenni. Akik javasoltak, ismertessék hogy miért tartják jónak a jelöltet. 

Antal Laura Csenge: Bögre Bálintot és Dobai Attilát javasolja. Bálintot nem kell bemutatni 

senkinek, több gépészkari rendezvényen is zenél. Attilát a Kalorikus Gépek Szakosztályban 

végzett tevékenysége miatt javasolja elsősorban. 

Csernák Attila: Fábián Gábort elsősorban a Gépész Sport Szakosztály vezetéséért javasolja a 

díjra. 

Varró Gergő kérte a GHK tagjait, hogy titkos szavazással a cédulára legfeljebb 2 nevet írva 

szavazzanak a díj odaítéléséről. A szavazás az alábbi eredménnyel zárult: 

Bögre Bálint: 13 szavazat 

Fábián Gábor: 4 szavazat 

Dobai Attila: 8 szavazat 

A szavazás eredménye értelmében Bögre Bálint és Dobai Attila részesül a díjban.  

Varró Gergő kérte a GHK tagjait, hogy mindenki számoljon be az előző ülés óta végzett 

tevékenységeiről. 
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Polgár Eszter: Az új honlap mikor fog elkészülni? 

Varró Gergő: Még nem haladt sokat vele az egyéb elfoglaltságai miatt, el fog készülni a 

közeljövőben. 

Ülés vége: 22:40 

 

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

 Szaller Ádám Varró Gergő  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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