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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: 2016. január 19. 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. 

Ezután a GHK tagjai kis zárthelyit írtak egyetem- és szabályzatismeretből. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 A különböző szabálytalanságok kezelésére eljárásokat kell kidolgozni, a 

Gépészmérnöki Karon ez rendben van. 

 Egyetemi szinten MATLAB licensz kerül majd megvásárlásra. 

 TEDx konferenciát fog szervezni várhatóan az egyetem (startupok megjelenése, rövid 

előadások). 

 Az MSc felvételi eljárás zajlik, holnap lesz végleges eredménye. 

 A K épületi alagsorban a hat darab új kari terem felújítása folyamatban van. 
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 A Képzési és Kimeneti Követelményekről (továbbiakban: KKK) való egyeztetések 

utolsó ülése szerdán lesz. Március második felében kari fórum is lesz a KKK-król. 

 PhD workshop lesz a héten, minden doktorandusz be fogja mutatni a kutatási 

tevékenységét. 

 A Babinszki Imre ösztöndíjpályázatra beérkeztek a pályázatok, Bihari Péter és Varró 

Gergő fognak javaslatot tenni az eredményre. 

 A tanszékvezetői pályázatok hamarosan kiírásra kerülnek, ez öt tanszéket érint. 

 Az állam új számfejtési rendszerre állt át, november óta emiatt az Egyetem nem kap 

kimutatásokat, így nem tudják lezárni a 2015-ös gazdasági évet. Emiatt a 2016-os évet 

sem tudják megkezdeni, így költeni sem tud senki. 

 Dr. Szentmártoni Tibor GPK életműdíját megszavazta a Kari Tanács. 

 Idén 145 éves a Gépészmérnöki Kar, az év során valamikor kisebb ünnepség várható. 

 Múlt hét csütörtökön kari Erasmus fórumot tartott Perger Dávid, teljesen megtelt az 

R108-as terem az érdeklődőkkel. 

 Kari Tanács ülés lesz 2016. február 25-én. 

A kihelyezett tanszékvezetői értekezleten az alábbiakról volt szó: 

 Állítsunk össze egy rövid kérdőívet, hogy az Erasmuson vagy német képzés keretein 

belül külföldön járt hallgatók mit mondanak, miben jobbak/rosszabbak a külföldi 

egyetemek – az eredményeket fel lehet használni majd a BSc felülvizsgálat során. 

 A sikertelenségi statisztikákról, lemorzsolódási arányokról is beszámolt Dr. Bihari 

Péter. 

 Varró Gergő prezentációjában beszámolt az utóbbi időszakban a tanulmányi tanácsadás 

terén történt változásokról, a jegyzetpályázati kérdőív kiértékelt eredményeiről. 

EHK 

Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 Az EHK sportreferense Gácsig Gergő lett. 

 Az Oktatási Monitoring Rendszerről egyeztetések folynak a Hallgatói Szolgáltatói 

Igazgatósággal, a működés minőségével kapcsolatos statisztikákat várnak. 

 A balatonlellei tábor át lesz alakítva, a sportpályák elhelyezése fog változni. 

 Kérdéses, hogy a konditermi bérletek, illetve a kollégiumi internetdíjakat hogyan lehet 

majd rendezni a következő félévre. 

 Tanulmányi ösztöndíjak kiosztási elveiről történt egyeztetés: ismét felmerült a 

teljesítményindex bevezetésének ötlete, illetve az ösztöndíjat kapó hallgatók arányának 

változtatása is. 

 A hallgatói képviselők EHK által szervezett szabályzatismereti zárthelyije február 29-

én lesz. 

 Az Oktatási Dékánhelyettesi Értekezleten Dr. Bihari Péter bemutatta az új, készülő 

TVSz alapelveit. Kérdéses rész a pótlások újraszabályozása. 

 

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


 
 

2016.01.19. 
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 

 

-3- 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta a következőket: 

 Az ipari termék- és formatervező mérnöki alapszakos hallgatók Matematika A1 

tárgyával kapcsolatban több megkeresés is érkezett. A tárgynál oktatóváltás történt, és 

a hallgatók a magas bukási arányra panaszkodnak.  

 Szintén gond van a Matematika A3 tárggyal is, itt a gépészmérnök alapszakos hallgatók 

a tárgy előadójára, illetve a zárthelyik és vizsgák javításának módjára panaszkodnak: 

csak az oktató jegyzetében található megoldási módszerre lehet pontot kapni, akkor is, 

ha egyébként jó a megoldás. 

 A Gépelemek tárgyakból a kiírt vizsgalétszámokon emelni szükséges, ezt jelezték a 

hallgatók. A Gép- és Terméktervezés Tanszék kapott vizsgalétszám-csökkentési 

engedélyt a Kari Tanulmányi Bizottságtól, ami indokolt is volt a kéréshez csatolt 

statisztikák alapján: nincsenek kihasználva a kiírt vizsgaidőpontok. 

Perger Dávid egyeztetni fog a Matematika Intézettel és Dr. Grőb Péterrel is a problémák 

megoldása érdekében. 

Kollégiumi Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta a következőket:  

 Holnap reggel fog egyeztetni Csizmadia Eszterrel (Primogen FM), a Kármán Tódor 

Kollégium új létesítményvezetőjével. 

 A Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszerbe (továbbiakban: KEFIR) 

folyamatosan érkeznek be a jelentkezések, további figyelemfelhívó e-maileket fognak 

kiküldeni a kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban. Mostantól képet is szükséges 

feltölteni a jelentkezéshez, viszont a 800x800 képpontos felbontás nem biztos, hogy 

indokolt. 

 Felvetődött az egyetemi mosoda ötlete. A GHK álláspontja az, hogy erre nincsen 

szükség, mivel a kollégiumokban vannak mosógépek. Valószínűleg senki nem 

használná őket, ha egy külön épületbe kellene elmenni, és ráadásul fizetni is kellene 

érte. 

 Ingyenesen igénybe vehető vendégéjszakák időpontjáról meg kell egyeznünk. Az 

igényeket prioritási sorrendben várja az EHK, ha esetleg az eredetileg tervezett hétből 

kevesebb valósulna meg végül. A GHK a következő időpontban támogatja az ingyenes 

vendégfogadást (prioritási sorrendben): 2016. március 10. (Harmadoló Est), 2016. 

április 28. (SLIP csütörtök), 2016. április 29. (SLIP péntek), 2016. április 27. (SLIP 

szerda), 2016. május 27. (Gyűrű- és kitűzőavató végzős bál), a maradék 2 napot pedig 

a TTK határozza meg. 

 Probléma merült fel az MSc elsőévesek kollégiumi jelentkezésével kapcsolatban. BME 

címtáras azonosítóval lehet csak belépni a KEFIR-be, viszont a más egyetemen BSc-t 

végzett jelentkezők ilyennel egyelőre nem rendelkeznek. Megoldási javaslatként 

felmerült, hogy a kisszámú jelentkezőt külön emailben értesítenénk a kollégiumi 
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jelentkezés határidejéről, addigra elvileg már lesz Neptun kódjuk, és címtáras 

azonosítójuk is. 

Varró Gergő: tájékoztató szükséges a kollégiumi felvételi rendszerrel kapcsolatos 

változásokról, illetve erről fórumot is kell tartanunk. A doktoranduszokat is külön ki kell 

értesíteni, hogy a KEFIR-en keresztül jelentkezzenek kollégiumba. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kántor Tamás elmondta a következőket: 

 Az EHK Külső Pályázati Bizottságának ülésén szóba került az új TJSz, a hallgatói 

normatíva felosztásának arányai az egyes ösztöndíjtípusok között kis mértékben 

módosításra került. 

 Fórumot is kell tartani a hallgatói képviselők jutalmazásával kapcsolatban. 

Kántor Tamás bemutatta az MSc képzést kezdők ösztöndíjpályázatának pályázati kiírását. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az MSc képzést kezdők 

ösztöndíjpályázatának pályázati kiírásának tartalmát. 

A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Kántor Tamás bemutatta a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjpályázatának pályázati 

kiírását. A kapott összeg mellett GHK honlapján a pályázó nevét szükséges majd megjeleníteni. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az Gépészkari Hallgatói Képviselet 

ösztöndíjpályázatának pályázati kiírását. 

A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az GHK Közéleti ösztöndíj pályázati 

kiírását. 

A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Szociális Bizottság 

Tóth Amanda elmondta, hogy tegnap két felkészítőt tartott a szociális pályázatok bírálóinak. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland elmondta a következőket: 

 Az elkövetkezendő időszak költéseivel kapcsolatban előrelátónak kell lennünk, a 

különböző költségeket racionalizálni kell. 

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


 
 

2016.01.19. 
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 

 

-5- 

 Bejárást tartottak Kovalovszki Mátéval az öntevékeny körök által használt kollégiumi 

helységekben. A körök által jelzett igényeket feljegyezték, intézkedni fognak a hibák 

kijavításával kapcsolatban. 

 Az Old’s Club előtti folyosó állapota nem a legjobb, ezt is fel kell újítani. 

Rendezvény Bizottság 

Polgár Eszter bemutatta a tankörvezetői pályázat kiírását. A foglalkozások időpontja a 

bemutatott kiírással ellentétben nem lesz előre rögzítve, hanem a jelentkezők szavazzák majd 

meg. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki a módosítással el tudja fogadni a tankörvezetői 

pályázat kiírását. 

A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Polgár Eszter: A Gólyahajóval kapcsolatban egyeztetett a többi, várhatóan részt vevő karral. 

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar azzal a feltétellel kapcsolódna be a rendezvénybe, ha a 

költségeket és a bevételt az eladott jegyek számában osztanánk meg. 

Varró Gergő: A többi karral is még egyeztetni szükséges ezzel kapcsolatban. 

Polgár Eszter: A Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál időpontjában meg kellene egyeznünk. 

Javaslata a póthét péntek. 

A GHK támogatta a javaslatot. 

Nagy Edit: Érdemes lenne utánajárni, hogy a K épület auláját mennyiért tudnánk kibérelni. 

 

PR Bizottság 

Szikszai Fanni elmondta a következőket: 

 Az Educatio kiállítással kapcsolatban egyeztetni kell, hogy ki az, aki a szociális 

pályázatok előbírálásában vesz részt, és ki az, aki a kiállításra tud jönni. 

 A kellékek helyszínre való kiszállítását intézi. 
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Sport 

Csernák Attila elmondta a következőket: 

 Az Egyetemi Jeges Est február 17-én lesz. A jegyárak tavalyhoz képest kicsit 

emelkednek, a bevételek a jegyeladások arányában fognak eloszlani a karok között. 

 A 24 órás focibajnokság 2016. április 21-én kerül majd megrendezésre. 

Ülés vége: 22:40 

 

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

 Szaller Ádám Varró Gergő  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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