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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 15. Oldalszám: 4 

 

Ülés kezdete: 20:15 

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 mai Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 Rendkívüli Rektori Tanács volt a Vezetői Értekezlet előtt, a Térítési és Juttatási 

Szabályzatról volt szó.  

 Vezetői értekezleten elhangzottak: 

o A bukott kreditek díját most kiírták a külföldi (költségtérítést fizető) 

hallgatóknak is. Az ezzel kapcsolatban felmerült kérdésre tisztázták, hogy a 

magyar hallgatókat is így kezelik: a költségtérítésen kívül a bukott kreditek díját 

is kiírják a hallgatóknak. 
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o A PPP konstrukció keretein belül üzemeltetett épületek kivásárlásával 

kapcsolatban a Szenátusra fel lett terjesztve javaslatként, hogy a Kancellárt 

hatalmazzák fel az ügy intézéséhez. A 2016. márciusi Szenátuson kell 

beszámolnia az ügy állásáról. 

o A Villamosmérnöki és Informatikai Kar (továbbiakban: VIK) kihelyezett 

alapképzést indít a Bosch-sal közösen Hatvanban. A képzés blokkosított lesz, de 

nem duális. 

o Tervben van egyetemi szinten egy Matlab licensz vásárlása. 

o Szabálytalankezelési szabályzat fog készülni, illetve frissülni. 

o A Vegyész- és Biomérnöki Kar dékánja felhozta, hogy a kari hallgatói 

képviseletek által végzett hallgatói tanácsadás szerinte nem működik 

megfelelően. Varró Gergő elmondta Dékáni Tanácson, hogy ez nem igaz 

általánosan minden karra. Kérte, hogy ha a kari vezetés nálunk is tapasztal 

problémát, jelezzék, hogy tudjunk változtatni. 

 Varró Gergő és Német Roland csütörtökön Kari Gazdasági Bizottság ülésen fog részt 

venni. 

 A holnapi tanszékvezetői értekezleten búcsúztatják el Dr. Láng Péter tanszékvezetőt, 

akinek december 31-ig szól a megbízatása. 

 Előző hét péntekre Dr. Czigány Tibor meghívta karunk hat korábbi dékánját a Dékáni 

Hivatalba. 

 Gépészmérnöki Karért Bánki Donát Emlékérem alapításáról is szó esett: olyanok 

kaphatnák, akik nem oktattak a BME Gépészmérnöki Karán, de érdemben hozzájárultak 

a Kar működéséhez. 

 A BME karácsonyfa szavazáson 3. helyezett lett a Gépészmérnöki Kar karácsonyfája. 

Köszönik szépen a készítésben részt vevő szakosztályoknak: Gyártás Szakosztálynak, 

Hegesztési Szakosztálynak, Orvostechnika Szakosztálynak. 

 Az OHV-t népszerűsítő videofelvétellel kapcsolatban az a tanszékvezetők álláspontja, 

hogy írásos interjút szívesen adnak, viszont videofelvételben nem szeretnének 

szerepelni. 

 A Gépész Szakkollégium félévzáró estjét előző hét csütörtökön tartotta. 

 A januári Erasmus fórumhoz meg fogjuk kapni az R108-as termet. 

EHK 

Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 A hallgatói képviselők számára utóbbi öt év során utalt ösztöndíjakkal kapcsolatos 

adatszolgáltatásért kb. 300 ezer forintot kért a BME – ez az igénylés az Egyetemhez 

érkezett, nem a hallgatói képviseletekhez.  

 Másik adatigénylés is érkezett, ez már a HÖK-höz (egyetemi hallgatói képviselők 

számára kifizetett összegek 2005-ig visszamenőleg). 

 A VIK kari szintű kollégiumi felvételi szabályzatával vannak problémák, módosítani 

szükséges – a többi karon ez rendben van. 

 Január elejéig kell összegyűjteni azokat az adatokat, amiket szeretnénk felhasználni a 

kollégiumi férőhelyosztás során. 
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 Össze kell gyűjteni az összes ösztöndíjpályázati kiírásunkat, és át kell írni egy EHK által 

készített mintára. 

 Kari hallgatói fórumot kell tartani a kollégiumi felvételi rendszerrel kapcsolatos 

változások mellett a hallgatói képviselők jutalmazásáról is, jegyzőkönyvet is kell majd 

írni a fórumokról. 

 A szilveszteri bulikat meg lehet majd tartani egy fél napos szerződéshosszabbítással 

(éjfél utánra is érvényes legyen a klubokkal kötött szerződés). 

Ösztöndíj Bizottság 

Kántor Tamás elmondta a következőket: 

 A Közéleti ösztöndíjjal kapcsolatban tájékoztató fog kikerülni a GHK honlapjára – 

jelezze, aki problémát észlelt a kiutalt összeggel kapcsolatban. 

Szociális Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 az Egységes Szociális Rendszerben (továbbiakban: ESZR) apróbb javítások történtek. 

 Külső Szociális Bizottság ülésen az alábbiakról esett szó: 

o Az ESZR január 4-6. környékén fog indulni előreláthatólag. 

o Az igazolások személyes bemutatására a regisztrációs héttől lenne lehetőség. 

o Január 12-30. között zajlanának majd a szociális pályázat bírálói vizsgák. 

o A pályázatok előbírálása január 23-30. között lenne. 

o Az előző időszakban beszedett igazolásokat be kell vinni a Hallgatói 

Szolgáltatói Igazgatósághoz. 

o Az ESZR szerverén nincsen elég tárhely, bővíteni szükséges. 

 A Szociális Bizottság ülést tartott a héten: a TJSZ, igazoláslista áttekintése megtörtént. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland elmondta, hogy írt az öntevékeny köröknek, hogy a számláikat hozzák be 

elszámolásra a megadott idősávokban. 

Rendezvény Bizottság 

Polgár Eszter a Gólyatábor leendő helyszíneivel kapcsolatos árajánlatok összehasonlítását 

bemutatta. 

Megérkezett Perger Dávid (21:46) 

Varró Gergő: kérjünk idei árajánlatot is, jelezzük, hogy komolyabban érdeklődünk a válaszott 

helyszín iránt. 
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Perger Dávid beszámolt a Dr. Láng Péter, Dr. Kajtár László és Dr. Korondi Péter 

tanszékvezető urakkal történt egyeztetésekről. 

Elmondta azt is, hogy az energetikai mérnök alapszakos hallgatók Szerkezettan I. tárgyánál 

nagyon magas a bukási arány. Az előző év tapasztalatai alapján ez nem feltétlenül az oktatók 

hibája, mivel a zárthelyik a korábbi évekhez képest lényegesen nem változtak. Szaller 

Ádámmal egyeztetni fognak Dr. Grőb Péter tárgyfelelőssel ezzel kapcsolatban. 

Egyebek 

Német Roland: A GHK fogadóidejével és a tanulmányi ügyelettel kapcsolatban írjuk ki a 

honlapra, hogy egyéni egyeztetés alapján fog történni az ünnepek alatt. 

Nagy Edit: Minden karról a Kollégiumi Bizottság tagok névsora bekérésre került a Kancellária 

részéről. 

Vatai András: A KÁTÉ-s szerkesztőket meghívta Nagy Gábor (HSZI) magához egyeztetésre. 

Varró Gergő: Mindenki mondja el, mivel foglalkozott az elmúlt héten. 

Ezután minden képviselő beszámolt az előző héten végzett tevékenységeiről. 

Varró Gergő elmondta, hogy idén már nem tartunk ülést, január 5-én lehet legközelebb GHK 

ülés az addigi dolgok függvényében. 

Ülés vége: 22:10 

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

 Szaller Ádám Varró Gergő  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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