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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 üdvözölte Dr. Czigány Tibort, a BME Gépészmérnöki Karának dékánját, aki
ülésünk vendége volt. Az ülést követő csütörtöki Kari Tanács a következő három évre választja
meg a Kar dékánját, erre a pozícióra Dr. Czigány Tibor az egyedüli pályázó.
Dr. Czigány Tibor elsősorban összefoglalta az utóbbi időszakot. Elmondta, hogy rendkívül
képlékeny periódus volt a hazai felsőoktatás életében, viszont úgy gondolja, hogy a kar stabil
helyzete fennmaradt ez időszak alatt is. A negatívumok mellett kiemelte, hogy rendkívül jó
kapcsolatot sikerült kialakítani a hallgatókkal, a hallgatói képviselettel. Ennek, illetve a
tanszékvezetőkkel ápolt jó viszonynak köszönhetően a nehézségek leküzdése lényegesen
egyszerűbb volt. Kiemelt figyelmet fordítanak a hallgatói bázis, illetve az oktatás minőségének
fenntartására, emelésére.
Nagy Edit megkérdezte, hogy a tanszékek részéről milyen visszajelzés érkezik a hallgatókkal
kapcsolatban?
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Dr. Czigány Tibor elmondta, hogy köszönhetően a rendkívül magas felvételi ponthatároknak
illetve az elkötelezett hallgatóknak a hallgatókkal való munka surlódásmentes, pozitívak az
oktatók visszajelzései. Kiemelte, hogy az elsőhelyes jelentkezések száma stagnál, amit
pozitívan értékelt. Fontos azonban, hogy a jelentkezői létszám növelése helyett a felvett
hallgatók minősége élvezzen prioritást. Értékelte azt is, hogy a Hallgatói Képviseletről egyre
pozitívabb vélemények fogalmazódnak meg.
Szaller Ádám megkérdezte, hogy a BSc felülvizsgálattal kapcsolatban milyen álláspontot
képvisel a dékáni vezetés?
Dr. Czigány Tibor válaszul kifejtette, hogy a változó törvényi keretek miatt az utóbbi időben a
felülvizsgálattal kapcsolatos munkák szüneteltetve lettek. Vita folyik arról is, hogy a
kontaktórák számának csökkentése szükséges-e vagy sem. Meglátása szerint a karon jelenleg
BSc szinten nem csökkenthetőek érdemben a kontaktórák száma, ugyanis a gépészmérnöki
alaptudás átadásához szükségesek a jelenlegi tantárgyak előadásainak megtartása.
Varró Gergő: Milyen változás várható a felvételi követelmények tekintetében?
Dr. Czigány Tibor válasza szerint az egyetem hallgatói bázisának minőségének fenntartása
miatt fontos az emelt szintű érettségik letétele, de országos konszenzus lenne szükséges ennek
kötelezővé tételéhez, amire kicsi az esély.
Szigeti Milán megkérdezte, hogy hogyan viszonyul a kar a duális képzési rendszerhez?
Dr. Czigány Tibor elmondta, hogy a műegyetemi mérnökképzés általános tudást ad, amely
segítségével komplex, új feladatok is megoldhatók. A duális képzési rendszer azonban speciális
tudást ad. A karra a magas oktatási minőség miatt olyan céges megkeresések jönnek, ahol az
adott cég hallgatókkal történő ismertetéséért cserébe nagyobb összegű támogatást,
együttműködési lehetőséget biztosít. Úgy gondolja hogy kisebb térségekben, vidéken lehet
létjogosultsága a duális képzésnek, azonban a BME-n kevésbé.
Nagy Edit: Hogyan viszonyul a kari vezetés a karon történő matematika oktatáshoz?
Dr. Czigány Tibor: A panaszok általánosságban a keresztféléven részt vevő hallgatók részéről
jönnek. Nehéz állást foglalni olyan helyzetekben, ahol a hallgató és az oktató közötti konfliktus
nem egyértelmű. Folyamatos tárgyalások folynak a Differenciálegyenletek Tanszékkel a
matematika oktatással kapcsolatban. Megkérte a Hallgatói Képviseletet arra, hogy amennyiben
nagyobb létszámú hallgatói csoportnak van problémája a matematika oktatással, azt jelezzék.
Kun Levente elmondta, hogy véleménye szerint azzal van probléma, hogy a matematika
oktatásnak sokkal több gyakorlati vonatkozással kellene rendelkeznie, hogy a hallgatók jobban
lássák azt, hogy a mérnöki tudományokhoz hogyan kapcsolódnak adott matematikai ismeretek.
Dr. Czigány Tibor Teljesen egyetért. Emellett fontos az, hogy az oktató az első órán
megfelelően ismertesse az elvárásait – ezen meglátása szerint nagyon sok múlik.
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Varró Gergő elmondta, hogy a tavalyi kihelyezett tanszékvezetői értekezleten téma volt az,
hogy a hallgatók által készített, viszont oktatók által lektorált jegyzetek készüljenek. Ez
meglehetősen nagy ellenállást váltott ki a tanszékvezetőkből, többek között az órai jelenlét
csökkenésétől féltek.
Dr. Czigány Tibor elmondta, hogy véleménye szerint is van olyan terület, ahol nem áll
rendelkezésre elegendő. Sok minden függ az oktatói hozzáállástól. Hozzátette azt is, hogy
régebben az előadások látogatása sokkal népszerűbb volt, illetve többeknek is segít a tanulásban
az, hogyha a saját maguk által készített jegyzetből tanulnak. Végezetül megígérte azt is, hogy
nagyobb figyelmet fog szentelni az elkövetkezőkben a problémának, ösztönözni fogja az
oktatókat is a jegyzetírásra.
Ezután Varró Gergő megköszönte Dr. Czigány Tibornak a látogatást illetve a beszámolót.
Dr. Czigány Tibor megköszönte a meghívást, végezetül elmondta, hogy a nehéz körülmények
mellett rendkívül jó emberállomány áll a kar rendelkezésére, emiatt bizakodóan néz a kihívások
elé.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő elmondta, hogy Dékáni Tanács kedden lesz, ezért annak tartalmáról e-mailben
értesíti a GHK tagjait.
Kántor Tamás elhagyta a termet.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Perger Dávidot Kántor Tamás
helyettesítse a 2016. április 28-ai Kari Tanácson.
A GHK titkos szavazáson 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Kántor Tamás visszatért a terembe.
A továbbiakban a közeljövőben lezajló Kari Tanács ülés fontosabb napirendi pontjai kerültek
megbeszélésre:






A Gépészmérnöki Kar dékáni megbízására benyújtott pályázat véleményezése.
Tanszéki beszámolók véleményezése.
Tanszékvezetői megbízatásokra beérkezett pályázatok véleményezése.
Javaslat a Gépészmérnöki mesterképzési szak Alkalmazott mechanika specializáció
záróvizsga tantárgyainak bővítésére.
Javaslat a Gépészmérnöki Kar 2016. évi költségvetésére.
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EHK
Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:





Az ülés elején vendégük volt a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói
Képviseletének új elnöke, aki beszámolt a terveiről.
Az egyetem Balatonlellén található nyári táborának beosztásával kapcsolatban
módosítások történhetnek.
Módosításra kerül az Egységes Kollégiumi Felvételi Rend.
Az Egyetemi Hallgatói Képviselet kérdőív formájában kívánja felmérni a hallgatók
róluk alkotott véleményét.

Német Roland megkérdezte, hogy az edzőtermi bérletek előállításához szükséges költségeket
melyik fél fogja fedezni.
Nagy Edit válaszul elmondta, hogy ez ebben a félévben ez a kari hallgatói képviseletek feladata
lesz.

Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:




Jövő héten Külső Kollégiumi Bizottság ülés lesz, amely során az Egységes Kollégiumi
Felvételi Rend módosításai lesznek áttekintve.
A Kármán Tódor Kollégiumba az új whiteboardok beszerzése folyamatban van.
A mosógépek bővítése háztartási gépekkel lesz várhatóan megoldva. Előzetes felmérés
szerint négy szinten van csak egy mosógép, ezekre az emeletekre várható újak
beszerzése.

Rendezvény Bizottság
Polgár Eszter elmondta a következőket:



A Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál helyszíne a Baross Gábor kollégium lesz idén is.
A rendezvényre az előzetes igényfelmérés szerint sok résztvevőre számítunk.
A Gépészkari Napokra a csapatjátékokhoz szükséges előkészületek megtörténtek.

Szikszai Fanni felhívta a figyelmet arra, hogy bizonyos feladatokhoz szükséges további
segítség a képviselők részéről.
Német Roland elmondta, hogy a helyszín előkészítése jól halad.
19:25 Német Roland elhagyta az ülést.
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Ösztöndíj Bizottság
Kántor Tamás elmondta, hogy a Jogi Igazgatóság visszaküldte a különböző ösztöndíjkiírások
véleményezését. A hibák javítva lettek, reményei szerint a kiírások hamar el lesznek fogadva.
19:35 Szikszai Fanni és Polgár Eszter elhagyta az ülést.

Szociális Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:



A közelmúltban volt Szociális Bizottság ülés. Megkérte a jelenlévőket, hogy teszteljék
le az Egységes Szociális Rendszer egyes funkcióit, gyűjtsék a hibákat.
A lezajlott Külső Szociális Bizottsági ülésen a rendkívüli szociális pályázatok kerültek
elbírálásra.

Varró Gergő megkérte a jelenlévőket, hogy az EHK külső bizottságának tagjai a fontosabb
levelezéseket továbbítsák időben a többi képviselő felé, illetve kiemelte, hogy az üléseken való
nem megjelenés, illetve feladatok elmulasztása a képviselet teljesítmény alapú keretének
rovására megy.

Gazdasági Bizottság
Varró Gergő elmondta, hogy jövő héten közösségvezetői ülés lesz tartva, illetve a körök
igénylései is be lesznek gyűjtve.
20:04 Perger Dávid megérkezett.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid elmondta, hogy Kari Tanulmányi Bizottság és Kari Oktatási Bizottság ülésen
vettek részt Varró Gergővel és Szaller Ádámmal, amelyen a következő pontok kerültek
átbeszélésre:






A Kar egyik szakirányú továbbképzésénél új ismeretkör indul, amely a
távhőszolgáltatással kapcsolatos ismeretek átadását célozza.
Elfogadásra került az önköltségcsökkentési kérelmek egységes bírálási
szempontrendszere.
Elfogadásra került az egyes tanszékek vizsgahely számának csökkentésére irányuló
kérelmei. Többek között a Gépelemek 2. tárggyal kapcsolatban is kért csökkentést a
Gép- és Terméktervezés Tanszék, a beérkezett kérések közül egyedül ezzel a tárggyal
volt probléma a korábbiakban. A csökkentést a Bizottság elfogadta, azzal a kikötéssel,
hogy progresszíven lesznek kiírva a vizsgaalkalmak a tárgyból, az utolsó alkalomra
pedig minden, addig még nem, vagy egyszer próbálkozó hallgatót be kell engedniük.
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat megújítása folyamatban van.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb
1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.
e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu

-5-




2016.04.25.
emlékeztető
Az egyes tantárgyak követelményeinek megváltoztatását célzó kérelmek el lettek
fogadva.
A Képzési és Kimeneti Követelmények megváltozásával kapcsolatban szerdán lesz
tájékoztató kari oktatói fórum.

20:11 Német Roland visszatért.

Sport
Csernák Attila elmondta, hogy az előző héten megrendezett 24 órás focibajnokság sikeres
volt és problémamentesen lezajlott.

Egyebek
Varró Gergő megkérte a jelenlévőket arra, hogy törekedjenek a napirendi pontok időben
történő elküldésére.
Hegyi Bence meghívta a képviselőket a Senior Gárda által megrendezésre kerülő közösségi
összejövetelre.
Ülés vége: 20:23
Következő ülés várható időpontja: 2016. május 3. (kedd)
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