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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.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:



Szóba került az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjpályázat, és az ennek keretein
belül, a Gépészmérnöki Karon kiosztható összegek.
A Stipendium Hungaricumos hallgatók közül 18-an jelentkeztek doktori képzésre,
közülük 9 főt fogadtak be eddig a tanszékek.

A beszámoló után a GHK tagjai áttekintették a 2016. június 9-i Kari Tanács napirendi pontjait.
Ezt követően Szigeti Milán prezentálta a tankörvezetők kiválasztásához kapcsolódó, az adott
eseti bizottsági ülésen született javaslatokat, illetve a szükséges tudást felmérő zárthelyi
dolgozatok eredményét összegző táblázatot. Ennek segítségével az adott szakokhoz tartozó
tankörök vezetésére jelentkező jelölteket a képviselet megfelelőség alapján véleményezte, majd
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kiválasztotta azokat a jelentkezőket, akiket ismereteik, hozzáállásuk, és az egész féléves
munkájuk alapján megfelelően helytállhatnak majd.

Energetikai mérnök BSc
Pályáztak: Boros Márton, Czavalinga Dénes, Fehér Anna, Gergely András, Rabi Zoltán, Soós Eszter,
Szeleczki Kornél

Az energetikai mérnöki szak esetében a képviselet az öt hely közül háromra egyértelműen
javaslatot tudott tenni, a maradék két hely esetében egyeztetést követően alakult ki a javaslat.
A pályázók esetében volt, akinél elhangzott, hogy korábbi éves tapasztalat alapján nem
támogatandó az idei részvétele.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a Gépészmérnöki Kar 2016.
évi gólyatáborában az energetikai mérnök alapszakos hallgatók tankörvezetői az alábbi
hallgatók legyenek:






Boros Márton
Fehér Anna Éva
Rabi Zoltán
Soós Eszter
Szeleczki Kornél

A GHK 8-0-3 arányban támogatta a javaslatot.

Ipari termék- és formatervező mérnöki BSc
Pályáztak: Béky Csenge, Edvy Sára, Mátyás Katalin, Nagy Eszter, Tauber Pálma

Az ipari termék- és formatervező mérnöki szak esetében a képviselet egyértelmű véleménnyel,
vita nélkül hozta meg a döntését.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a Gépészmérnöki Kar 2016.
évi gólyatáborában az ipari termék- és formatervező mérnöki alapszakos hallgatók
tankörvezetői az alábbi hallgatók legyenek:




Béky Csenge
Nagy Eszter
Tauber Pálma

A GHK 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

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

-2-

2016.06.07.
emlékeztető

Mechatronikai mérnök BSc
Pályáztak: Bojtár Orsika, Fazekas Máté, Göllei Máté, Gulyás Márton, Heszler András, Nagy Júlia, Pizág
Levente, Reiser Balázs, Schindler Máté, Zsiros Ádám

A mechatronikai mérnöki szakon egy hely esetében volt kérdéses a döntés.
Az érvek elhangzása és egyeztetés után Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni
tudja, hogy a Gépészmérnöki Kar 2016. évi gólyatáborában a mechatronikai mérnök alapszakos
hallgatók tankörvezetői az alábbi hallgatók legyenek:







Bojtár Orsika
Fazekas Máté
Göllei Máté
Gulyás Márton Bálint
Reiser Balázs
Schindler Máté

A GHK 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Gépészmérnöki BSc
Pályáztak: Bertalan Loretta, Bolgár Milán, Buda Marcell, Csala Hunor, Czellér Bálint, Gász Bálint,
Herczeg Gábor, Kakucska Kornél, Katona Ádám, Kordás Imre, Kresz Lea, Lántzky Anna, Lengyel
Gábor, Málics Marcell, Németh Gábor, Pap Olivér, Somoskői Balázs, Szalay Anna, Szarka Fanni,
Szobodek Kristóf, Timár-Geng Péter, Ujvári Attila, Ureczki Ágnes, Zacher Bertalan, Zelenka Júlia

A gépészmérnöki tankörök esetében a szak mérete miatt több tankörvezető szükséges, így a
kérdéses esetek száma is magasabb volt. A gépészmérnöki szak esetében a képviselet a 16 hely
közül kilencre egyértelműen javaslatot tudott tenni, a maradék hét hely esetében hosszabb
egyeztetést követően alakult ki a javaslat.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a Gépészmérnöki Kar 2016.
évi gólyatáborában gépészmérnök BSc hallgatók tankörvezetői legyenek az alábbi hallgatók:










Bertalan Loretta Mária
Buda Marcell László
Kordás Imre
Somoskői Balázs
Szalay Anna
Szobodek Kristóf
Ureczki Ágnes
Zacher Bertalan
Zelenka Júlia

A GHK 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
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Az egyeztetések után a maradék hét hely esetében már csak tíz pályázó közül döntött a
képviselet. Szimpátia szavazás után kialakult azon hallgatók sora, akik még tankörvezetői
szerepet kaphatnak.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a Gépészmérnöki Kar 2016.
évi gólyatáborában gépészmérmök alapszakos hallgatók tankörvezetői legyenek az alábbi
hallgatók:








Bolgár Milán
Gász Bálint
Kakucska Kornél
Kresz Lea
Lántzky Anna
Tímár-Geng Péter
Ujvári Attila

A GHK 7-4-0 arányban támogatta a javaslatot.
Polgár Eszter ezek után megkérdezte, hogy a képviselet támogatja-e azt, hogy műsorvezető
pályázat kerüljön kiírása a Gólyatábor sikeres és minőségi levezénylése okán. A jelenlévő
képviselők támogatták az ötletet, ami részletesebben a jövő hét folyamán lesz megbeszélve.

EHK
Kun Levente Alex beszámolt arról, hogy hamarosan lesz stratégiai bizottsági ülés, ahol a HÖK
Alapszabály módosításának végleges javaslatáról lesz szó.
Német Roland megkérdezte, hogy a sport normatíva költése milyen rendszer szerint folyhat a
jövőben, mivel az eddigiektől ellentétes információk jutottak el hozzá.
Kun Levente Alex válaszul elmondta, hogy elképzelhető, hogy rossz kommunikáció történt az
EHK részéről, ennek utána fog érdeklődni.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Varró Gergő megkérte a jelenlévőket, hogy a BSc felülvizsgálat keretein belül lezajló tantervi
módosításokhoz mindenki gyűjtsön konkrét javaslatokat, hogy az elkövetkező változások egy
hatékonyabb tanterv kialakítását szolgálják.
Elmondta továbbá, hogy az egyik Matematika A3 vizsga során egy hallgató a tárgy előadója
szerint tiltott segédeszközzel próbált élni: a jegyzeteit nem tette be a táskájába, távolabb, de
maga mellé helyezte őket a padon. A hallgató elmondása szerint nem nyúlt a papírokhoz,
azonban a tárgy előadója mégis elvette a dolgozatát. Ugyanennél a tárgynál már korábban is
volt ehhez hasonló, vitatható eset. Az ilyen helyzetek elkerülésére megfontolandó lenne a
jövőben egy helyszíni jegyzőkönyv kitöltése.
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Ösztöndíj Bizottság
Kántor Tamás tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy csütörtökön 18:00-20:00-ig bizottsági
ülést tart az esedékes ösztöndíjak pontozása okán.

Gazdasági Bizottság
Kivetítésre kerültek a közelmúltban lezajlott 24 órás futballbajnokság, illetve Egészségnap
rendezvények gazdasági beszámolói. A táblázatban szereplő tételeket Csernák Attila röviden
ismertette, majd a képviselet szavazott azok elfogadásáról.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a 24 órás futball rendezvény
gazdasági beszámolóját.
A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a gazdasági beszámolót.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az Egészségnap rendezvény
gazdasági beszámolóját.
A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a gazdasági beszámolót.

Rendezvény Bizottság
Szikszai Fanni javaslatára szó esett a Közösségvezetői Grillezés rendezvény időpontjáról,
amelyről még nem sikerült döntést hozni.

Egyebek
Gulácsi Balázs elmondta, hogy vasárnap szünet várható a kollégiumi internet szolgáltatásban.
Szigeti Milán elmondta, hogy pénteken, a Kari Tanács után, gólyatábori helyszínbejárás lesz.
Vatai András elmondta, hogy beszerzésre került egy új vetítővászon. A projektorokhoz és a
padokhoz hasonlóan ezt is ki lehet majd kölcsönözni az öntevékeny köröknek.
Ülés vége: 22:45
Következő ülés várható időpontja: 2016. június 14. (kedd)
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