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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 17. Oldalszám: 6 

 

Ülés kezdete: 20:11 

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. 

Az Orvostechnika Szakosztály vezetőségében történt változás, Varró Gergő köszöntötte a 

vendégeket: Izing Bence volt, és Hajdú István jelenlegi elnököt.  

Izing Bence beszámolt az előző év tevékenységeiről. Több előadást is szerveztek, ezeket emelte 

ki. 

Hajdú István: Elsőéves gépészmérnök mesterképzéses, anyagtudomány szakirányon. Ebben a 

félévben már 2 szakmai előadás került megszervezésre, további 2 előadás várható még a 

félévben. Voltak múzeumlátogatáson, gyárlátogatáson is. TDK konferencián 5 taguk is részt 

vett. Jelenleg is egy nagyobb projekten dolgoznak. 

Kántor Tamás: Konkrétan mit takar a futó projekt? 

Hajdú István: Mindenki számára használható EKG berendezés tervezése – ezzel elkerülhető, 

hogy minden ilyen vizsgálatnál be kelljen menni a kórházba. 
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Varró Gergő: Az Anyagtudomány és Technológia Tanszékkel milyen a kapcsolatotok? 

Hajdú István: Jó, doktoranduszok is vannak a szakosztály tagjai között, a Tanszék termeket 

biztosít a rendezvényekhez 

Okolicsányi Péter: Hány tagotok van? 

Hajdú István: 30 tagunk van, ebből 15 próbás, 10 aktív, 5 mentor. 

20:21 Hajdú István és Izing Bence elhagyták a termet. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy az Orvostechnika Szakosztály új 

vezetője Hajdú István legyen. 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta az új körvezető kinevezését. 

Ezt követően GHK tagjai egyetemismereti kis zárthelyit írtak. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 Matematika szigorlattal kapcsolatban felmerült az egységesítés lehetősége. Dr. Bihari 

Péter kimutatást fog készíteni, hogy ténylegesen van-e különbség a két érintett tanszék 

által összeállított szigorlati feladatsor között. 

 Képzési és Kimeneti Követelmények 2017. szeptember 1-től lépnek hatályba, a BSc 

felülvizsgálat módosított tanterveinek is eddigre kell elkészülnie. 

 A Löweni Egyetemmel folyamatban van az együttműködés kialakítása. 

 2015. december 3-án Kari Tanács lesz. 

 Dékáni szünetekre javaslatot tehet a GHK. Varró Gergő javaslata: Kultúrhét csütörtök 

12:00-tól, illetve a Gépészkari Napok alatt szerda 12:00-tól. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a GHK által javasolt dékáni szünetek 

időpontját. 

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

EHK 

Kun Levente Alex beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 Az előző heti Vezetői értekezleten tárgyalták a Rektori Kabinet új Szervezeti és 

Működési Szabályzatát. 

 A Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság (továbbiakban: HSZI) az R épületbe fog költözni 

a közeljövőben. 

 A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülésein tárgyalták a szociális ösztöndíjjal 

kapcsolatos fellebbezések ügyét, tisztázódott az érintett hallgatók helyzete.  
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 Az Oktatási Monitoring Rendszer (továbbiakban: OMR) fejlesztőjének kiválasztása 

folyamatban van. 

 Csütörtökön Külső Oktatási Bizottság ülés lesz, az Oktatás Hallgatói Véleményezése 

(továbbiakban: OHV) eredményeinek csúszásával kapcsolatban, illetve a tanszéki 

különeljárási díjakról is szó lesz. 

 A hallgatói képviselők tisztújításán, a szavazáson való részvételért járó pontokhoz a 

megfelelő adatokat sikerült kigyűjteni. 

 Az e-könyv projekt, régi jegyzetekkel kapcsolatos lista aktualizálva lesz. A 

jegyzettámogatásra elkülönített normatívából lenne ez finanszírozva. A tanszéki 

oktatóknak fizetnének azért, hogy megfelelő minőségű jegyzetek készüljenek. 

Korábban készült egy lista, amin prioritási sorrendben szerepelnek a tárgyak, ez lenne 

frissítve. 

 Kollégiumi ügyek: a vonatkozó szabályzatokat a GHK belső levelezőlistájára 

felküldték. 

 A kerdoiv.sc oldal a különböző kérdőívek kezelésére lenne használva, viszont a 

jogosultak nem hajlandóak aktiválni az oldalt. Az EHK weboldalával kapcsolatban is 

gond van emiatt. A megoldás a weboldalak új saját szerverekre költöztetése lenne. 

21:01 megérkezett Szikszai Fanni és Polgár Eszter. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Perger Dávid elmondta a következőket:  

 találkozott Dr. Bárány Tamással, a Polimertechnika Tanszék vezetőjével. Beszéltek a 

BSc felülvizsgálatról, a változtatási javaslatokról. A tanszék által kezelt specializáció 

egyik tárgyánál terveznek csak változtatást. A T épület alagsorában 80m2-t szeretnének 

kérni, mivel a sok gépet már nem tudják hova tenni. 

 Külső Oktatási Bizottság ülésen vett részt előző hét péntek délután. Szóba került, hogy 

legalább heti két óra tanulmányi tanácsadást kellene tartania a hallgatói 

képviseleteknek. Ezzel meg lenne oldva az a probléma, hogy a hallgatók nem tudják, 

milyen kérdéssel kihez forduljanak: megkérdeznék a hallgatói képviseleteket, és ők a 

megfelelő helyre irányíthatnák őket. A GHK-nak még egy órás sávot kellene kijelölnie, 

javaslata csütörtök délután 16-17 óra közötti idősáv. (Ún. „front office” felállítása is 

szóba került, ahol a kérdező hallgatókat a megfelelő szervekhez irányítanák. Felmerült, 

hogy ezt a feladatot az EHK titkársága látná el. Minden kar összeállíthatná, hogy a karon 

belül milyen problémával kit kereshetnek a hallgatók, mert ez nem egyezik meg 

mindenhol.) 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy csütörtökönként 16-17 óra közötti 

idősávval bővüljön a GHK tanulmányi tanácsadásának ideje. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

21:09 megérkezett Rumony András. 
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Perger Dávid elmondta még az alábbiakat: 

 Az OHV honlap átnézése, ellenőrzése megtörtént a hétvégén. 

 Az OHV kérdéssort is át kell nézni. Valószínűleg a kérdéssoron változtatva lesz, lesznek 

külön alapkérdések és speciális, kari szintű kérdések. 

 Csütörtök délután Külső Oktatási Bizottság ülés lesz, téma az OMR. 

 A tanszékvezetők felkeresése folyamatosan zajlik. 

 Következő nap Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülés lesz. Témája az utólag átsorolt 

hallgatók ügye. Az Nftv. szerint nem jogos fellebbezések, az egyetemi szabályzatok 

nincsenek a jogszabályokhoz igazítva hozzá igazítva – emiatt történtek félreértések. 

Kollégiumi Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy következő hét szerdán jön a BME Kancellárja a Kármán 

Tódor Kollégiumba. A következő napon Külső Kollégiumi Bizottság lesz. Itt be fogja mutatni, 

hogy a férőhelyek milyen arányban lettek az egyes jogcímek alatt kiosztva a Gépészmérnöki 

Karon (pl. tanulmányi, szociális, közösségi alapon, tartalék és mentor helyek aránya). 

Ösztöndíj Bizottság 

Perger Dávid elmondta, hogy  

 Kántor Tamással részt vettek a Kari TDK bizottsági ülésen. A GHK különdíjai is 

kiosztásra kerültek, biomechatronika és műszaki mechanika szekciókban.  

 A Pro Progressio illetve a rektori különdíj is kiosztásra került. A Gép- és 

Terméktervezés Tanszéken problémát okozott, hogy az egyik hallgató TDK-ja 

titkosított volt, nem nyomtatta ki és fel sem töltötte, emiatt pedig nehéz értékelni a 

munkáját. 

Kántor Tamás bemutatta a TDK ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírását. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott javaslatot. 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Kántor Tamás bemutatta a Közéleti ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírását, illetve a pontozási 

rendszert. Gondot okoz az OHV kitöltők listájának hiánya. Az Önkéntes napon részt vevők 

listájának begyűjtését Kun Levente Alex intézi. 

Vatai András: egészítsük ki az önkéntes nappal kapcsolatos pontozást, mivel így nem 

egyértelmű, hogy aki koordinátorként vett részt, csak a koordinátori pontot kapja meg, vagy a 

sima részvételért járót is. 

Nagy Edit: Az OHV kitöltőiről csak olyan listát fogunk kapni, amiben a teljes/nem teljes 

kitöltés szerepel, nem fogjuk tudni, hogy hány kitöltetlen kérdés volt. 
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott javaslatokat. 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Varró Gergő bemutatta a GHK Közéleti ösztöndíj kiírásának módosítását. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott javaslatot. 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Szociális Bizottság 

Tóth Amanda elmondta, hogy a Babinszki pályázat kiírásra került. 

Rendezvény Bizottság 

Polgár Eszter elmondta, hogy az előző napon rendben lezajlott a Gólyabál. A szervezők és a 

poharak kis késéssel érkeztek. A Külső Rendezvény Bizottság tagjainak hozzáállása 

példaértékű volt, a végén is sokan maradtak pakolni. A ruhatár megtelt, ezzel akadt kisebb 

probléma. A fellépőkkel is minden rendben volt. Az egyik hallgató összetűzésbe keveredett az 

egyik biztonsági őrrel. Hajnali három körül záródott a rendezvény.  

Szigeti Milán elmondta, hogy Szikszai Fannival voltak a Csillebérci táborban 

helyszínbejáráson, az erről készült beszámolót felküldte a GHK belső levelezőlistájára. 

Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy a KRB-be való pótjelentkezéssel kapcsolatban mi a GHK 

álláspontja. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy a KRB-be a pótjelentkezés a holnapi 

foglalkozás kezdetéig megtörténhet? 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

PR Bizottság 

Szikszai Fanni elmondta, hogy a kiküldendő Gépész Híreket még egyezteti Varró Gergővel. 

Varró Gergő kérte, hogy mindig küldjön emlékeztetőt a kiküldendő információkkal 

kapcsolatban 

Sport 

Csernák Attila elmondta, hogy a Jeges Estre a jegyárusítás folyamatban van. Aki tud, segítsen 

a rendezvényre való kipakolásban. A szerződések intézése, szponzorokkal való tárgyalás is 

zajlik. 
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Egyebek 

Perger Dávid elmondta, hogy a KÁTÉ-ba írt egy cikket a Neptunnal kapcsolatban.  

Vatai András részt vett Gépész Szakkollégium ülésen. Kérte, hogy az SzMSz-üket nézze át 

közösen a GHK.  

Kun Levente elmondta, hogy az Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanácsának alakuló ülésén 

Kovács Klementinát választották meg elnöknek, Gődér Vivient és Nagy Renátát a két EHK 

képviselőnek. 

Szigeti Milán elmondta, hogy elkészítette a gólyakérdőív kiértékelését. Ez továbbítva lett Dr. 

Bihari Péter oktatási dékánhelyettesnek. 

Ülés vége: 22:18 

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

 Szaller Ádám Varró Gergő  

 emlékeztető vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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