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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

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: 2016.03.22. Oldalszám: 6 

 

Ülés kezdete: 20:13 

Vendégek: Tóthpál Balázs, Németh Richárd, Lengyel Róbert, Kling József 

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 köszöntötte a vendégeket, akik a közelmúltban történt körvezető váltások miatt 

jelentek meg az ülésen. 

A Gyártás Szakosztály részéről Tóthpál Balázs leköszönő elnök beszámolt az elmúlt időszak 

eseményeiről. A vezetése során úgy gondolja, sikerült fellendítenie a szakosztályi munkát 

belsős foglalkozásokkal, üzemlátogatásokkal. Németh Richárd veszi át a helyét, aki beszámol 

róla, hogy idén rengeteg új taggal gazdagodtak, illetve külsős támogató által több lehetőségük 

van a tagok gyakorlati oktatására is. Kifejti, hogy igyekeznek a továbbiakban több közösségi 

jellegű munkát vállalni. 

A Kollégiumi Társas- és Szerepjáték Kör részéről Lengyel Róbert leköszönő elnök beszámolt 

az elmúlt időszak eseményeiről. Igyekeztek megfelelő utánpótlást biztosítani, illetve a kör 

ismertségét, a kölcsönzési lehetőségeket népszerűsíteni. Kling József, a kör új vezetője 
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kifejtette, hogy a társasjáték kölcsönző szolgáltatásuk további népszerűsítése, a kölcsönzési 

oldal fejlesztése, illetve a közösségi élet élénkítése a célja. 

A vendégek elhagyják az ülést. 

Varró Gergő felkérte Csernák Attilát, hogy a jövőben végezze az ülésekről készülő 

emlékeztetők írását. Csernák Attila vállalta a felkérést. 

Csernák Attila elhagyta a termet. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a javaslatát, hogy a jövőben a HK 

ülések emlékeztető-vezetője Csernák Attila legyen. 

A GHK titkos szavazáson 11-1-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Csernák Attila visszatért a terembe. 

20:34 Nagy Edit és Kun Levente Alex megérkeznek az ülésre. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Gyártás Szakosztályban 

bekövetkezett körvezetőváltást. 

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

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Kollégiumi Társas- és Szerepjáték 

Körben bekövetkezett körvezetőváltást. 

A GHK titkos szavazáson 13-0-1 arányban támogatta a javaslatot. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 A megújult Képzési és Kimeneti Követelmények (továbbiakban: KKK-k) kapcsán 

tájékoztató fórum várható. 

 A Kar nyit a Paks II projekt felé gyakornoki lehetőségekkel kapcsolatban. 

 Sikertelenségi tanszéki beszámolók értékelése hamarosan. 

 Megújul a Felvételi Kalauz: 

o Releváns információk, frappáns médiatartalmak összegyűjtése adott szakokról, 

új logók készítése. 

 Megtörténtek a tanszéki szavazások a tanszékvezetői pályázatokról. 

 ENSAM egyetemi hálózat megállapodás várható MSc képzésüket végző hallgatók teljes 

képzési idejére. 

 Kari Tanács lesz április 28-án. 

 Szükséges külföldi féléváthallgatáson részt vett hallgatók véleményének bekérése 

kérdőívvel, illetve ezek kiértékelése. 
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 Vizsgarendhez sok tanszék hiányosan küldött adatokat, a kari vezetés konkrét listát kért 

a mulasztásokról. 

 Lehetőség a MasterStudies felületén hirdetni a kari szakokat, viszont ez költséges. 

Nagy Edit jelezte, hogy véleménye szerint lenne hallgatói igény arra, hogy a diplomaátadóról 

felvétel készüljön, sok hallgató most is abban a hitben volt, hogy ilyen készült. 

A következőkben a megbízott képviselők beszámolnak a tanszéki felülvizsgálatok 

eredményeiről. 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Német Roland beszámolt arról, hogy sokan elhagyták a közelmúltban a tanszéket, így az 

oktatók meglehetősen leterheltek. Ennek ellenére több jegyzet is készült mostanában, ami 

mindenféleképpen pozitív. Német Roland tapasztalata az, hogy a hosszabb ideje oktatási 

tevékenységet végzők kevésbé fogékonyak a változásokra, viszont összességében a tanszéki 

felülvizsgálat pozitív eredményt hozott. 

Gép- és Terméktervezés Tanszék 

Perger Dávid elmondása alapján a demonstrátorok pozitív véleménnyel vannak a tanszékről. 

A terméktervező képzéssel kapcsolatban szó esett arról, hogy a jövőben a műszaki irány lesz 

hangsúlyosabb, amivel kapcsolatban elégedettek. Többen szeretnének a későbbiekben doktori 

képzésben is részt venni. Az oktatókkal kapcsolatban több negatív vélemény is érkezett kevésbé 

konstruktív hozzáállásuk miatt. Probléma az is, hogy a tanszékhez kötődő szakosztályoknak 

nincs hozzáférésük a laborokhoz. Perger Dávid véleménye alapvetően pozitív, viszont a 

tanszéki dolgozók szemléletmódjával kapcsolatban problémákat fogalmazott meg. 

Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék 

Szaller Ádám elmondta, hogy az általa megkérdezett tanszéki munkatársak szerint a tanszéken 

az oktatás és kutatás között megfelelő egyensúly van. Több doktorandusz is otthagyta a képzést 

ipari ajánlatok miatt az utóbbi időben. Problémát jelent az oktatók leterheltsége, illetve a 

generációs különbségek miatt is vannak konfliktusok. A tanszék hallgatói megítélése javulóban 

van. Hatalmas lehetőségeket rejthet, ha a tanszék és a Mechatronika Szakosztály szorosabban 

együttműködne. 

Gyártástudomány és -technológia Tanszék 

Varró Gergő beszámolt arról, hogy a tanszéki tárgyaknál általános a jegyzethiány, illetve több 

oktatónak is nem megfelelő a hozzáállása a hallgatókhoz. A doktoranduszok emellett viszont 

alapvetően elégedettek a tanszékkel. A tanszék a kapcsolódó szakosztállyal jó, viszont nem túl 

szoros kapcsolatot ápol. A bizottság véleménye összességében pozitív, a tanszék fejlődő 

tendenciát mutat. 
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Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék  

Nagy Edit elmondta, hogy általános probléma a tanszéken a nagy oktatói leterheltség, illetve 

az erőforráshiány. Több idősödő oktató miatt, illetve az okból, hogy sok doktorandusz elhagyta 

a tanszéket, igen nagy hiány van oktatói utánpótlásból. Több panasz volt emellett a laborok 

állapotára, a laborgyakorlatok minőségére, amin a Kalorikus Gépek Szakosztály próbál javítani. 

Az öntevékeny körökkel jó viszonyt ápolnak, ahol tudnak, segítenek nekik.  

EHK 

Kun Levente Alex beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról: 

 Daku Dávid egyeztetett Keresztes Péterrel az aktuális gazdasági kérdésekről. 

  Személyi juttatásokkal kapcsolatos járulékok: 

o Szakmai fejlődést célzó költés nem számít személyi juttatásnak, viszont a 

közben elfogyasztott étel, ital igen. 

o Az egyetem alapfeladata a kari napok szervezése, így az sem számít személyi 

juttatásnak. 

 Kari Napok programtervezete kiegészítésre szorul, bizonyos részekhez bővebb leírás 

szükséges, illetve a feladatokat is konkretizálni kell. 

 Pro Juventute Universitatis díjra a javaslatokat el kell küldeni jövő hét szerdáig. 

 A Vásárhelyi Pál Kollégium és a Martos Flóra Kollégium nyári felújításai miatt a 

Kármán Tódor Kollégium nyári leterheltsége várhatóan nőni fog. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Perger Dávid elmondta a következőket: 

 Specializációs fórum: 

o Jelenlegi álláspont szerint a gépész, illetve a terméktervezős fórumokkal 

foglalkozna a GHK. Energetika és mechatronika szakokkal kapcsolatban 

szerveződtek már szakkollégiumok jóvoltából. 

 TVSZ véleményezése folyamatban: 

o Egyéni tanrendhez való jog, illetve számonkérésen való csalás szankcionálása 

kérdéses. 

 Gépész BSc felülvizsgálati eredmények átnézésre kerültek TOB ülésen. 

 Jegyzetpályázatos oldalt készít a KTKSzSz. 

o Ellenőrző kérdéssor lenne a jövőben készülő jegyzetek nagyobb fejezetei után. 

o Tantárgyi előkövetelmények grafikus ábrázolásához adatigénylés szükséges. 
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Ösztöndíj Bizottság 

Kántor Tamás jelezte, hogy a közeljövőben várható bizottsági ülés a jegyzetpályázatról. 

Szociális Bizottság 

Tóth Amanda elmondta a következőket: 

 A bírálók értékelése megtörtént az elbírált pályázatok száma, illetve a munkával töltött 

idő alapján. 

 Probléma van azzal, hogy több hiánytalan pályázat után nem került összeg kiutalásra, 

ez ellen az adott hallgató a 903-as kérvény kitöltésével tud fellebbezni. 

Gazdasági Bizottság 

Nagy Edit felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben a kari nap költségvetése változik, akkor 

Vidák Miklósnak, az EHK Gazdasági Referensének ezt egy módosított költségvetés küldésével 

jelezni kell. 

Informatikai beszerzés ebben a félévben várhatóan nem lesz kivitelezhető. 

Rendezvény Bizottság 

Polgár Eszter bemutatta a SLIP logójának tervezetét, illetve az elkészített plakátokat. Ezután 

beszámolt a továbbiakról: 

 A GTK-val egyeztetések történek a meghívott fellépőkkel kapcsolatban, hogy minél 

jobban össze legyen hangolva a két kari nap szervezése. 

 Orbán Balázzsal folyamatban vannak a megbeszélések, illetve további egyeztetés 

szükséges a fellépőkkel kapcsolatban. 

 Rendszeresen érkeznek be a rendelésfelvételek a Gyűrűavatós ékszerekre. A képviselet 

törekszik arra, hogy a BME K épület aulájában lehessen megszervezni a rendezvényt. 

Beszámoló Gépész Szakkollégium üléséről 

Vatai András beszámolt arról, hogy Dobai Attila, a GSZK elnöke jelezte számára, hogy 

folyamatban van az EHK szakkollégiumi támogatási pályázatuk írása. 

Egyebek 

Német Roland egyeztetett a Bassmenttel, hogy milyen lehetőségek vannak a rendezvényeik 

rentábilissá tételével kapcsolatban. Továbbra is problémák vannak emellett a SLIP Facebook 

oldalának tulajdonlásával. Emellett javasolta, hogy egy nagyobb méretű, a GHK elérhetőségeit 

tartalmazó tájékoztató kerüljön kihelyezésre a GHK tömb ablakára. 
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Érkezett egy hallgatói megkeresés, hogy a GHK támogassa a hallgató kérését, miszerint a 

szakmai gyakorlatát nem a nyári időszakban teljesítené (TVSz alapján a Kari HK írásos 

hozzájárulása szükséges). Varró Gergő javasolta, hogy adjunk ki általános állásfoglalást arról, 

hogy a hallgatók számára a Képviselet engedélyezi az évközi szakmai gyakorlat elvégzését. 

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

Rózsavölgyi Gréta javasolta, hogy kerüljön létrehozásra a GHK Instagram oldala, a többiek 

támogatják. 

Szikszai Fanni beszámolt a szponzorációk állásáról. Több cég részéről is várható még 

támogatás. 

Nagy Edit javasolta, hogy a környező vállalkozások is legyenek megkeresve. 

Ülés vége: 23:01 

 

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

 Csernák Attila Varró Gergő  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  

 

 

Következő ülés várható időpontja: 2016. március 29. (kedd) 
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