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Kimentést kért Hiányzott

Kezdés: 20:15
Vendégünk volt a gólyatanács több tagja is Horicsányi Krisztina és Németh Roland.

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy volt Dékáni Tanácson, ahol többek között téma volt Prof.
Dr. Aszódi Attila menesztése. Oktatási témában szó volt az Oktatási bizottsági ülésen
történtekről, és az oktatói MSc felülvizsgálattal kapcsolatos kérdőívekről. Továbbá szó volt
arról, hogy a kari költségvetés rendezése folyamatban van és 2 hét múlva ezzel kapcsolatban
Kari Tanács lesz.
Megérkezett Szabó Balázs.
A Kari BME oklevelek átadására a 10. heti kari tanácson kerül sor. A diplomaosztók a
későbbiekben máshogy lesznek lebonyolítva a jelenlegi nehézségek miatt.

EHK
Somogyi József elmondta, hogy a hallgatói kintlévőségek ügye újra téma volt a múlt heti
EHK ülésen. A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR)2-ről is szó volt, ez alapján fogják a
későbbiekben a finanszírozásokat intézni. A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos újabb
rendelkezésekről is beszélt. A Villamosmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének választásán
problémák adódtak. Beszélt Csőke Ritával a Gépész Szakkollégium költekezéseinek ügyében.
A DIK átszervezéséről újra beszéltek. Új vezetési struktúra szerveződne, ahol egy
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igazgatótanács lenne, melynek tagjai az alirodák vezetői. Továbbá Perjési Péter beszélt a
kollégiumi népszerűsítő pályázatról. Téma volt, hogy a Gépész Szakkollégiumtól egy költési
ütemtervet kérne a GHK. A cserediák hallgatók ügyéről is beszélt még, ennek programjáról,
és annak kidolgozásáról, támogatásáról. Végül Vígh Miklós kérdezett az új rendszerű EHK-s
értékelésről.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a kari gyűrűvel kapcsolatban megkeresés érkezett, hogy
készülhetne-e ezüstből. A GHK nem ragaszkodik az aranyhoz, ez a hallgatók döntése.
Továbbá elkezdte a Gyűrűavató és végzős bálra a papírok intézését.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy a sport kerettel kapcsolatos költések folyamatban vannak. A
kultúr keretből a Gépészkari Napok (SLIP) fellépőkre megkapta a kar az igényelt keretet. A
Gépészmérnöki Kar a Szkéné Színház belépőire is kapott támogatást. Megkeresés érkezett,
hogy a Sport szakosztály közösségépítésre szeretne pénzt igényelni. Ezt véleményezte a
GHK.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy az Old’s Club klíma ügyében megérkezett az árajánlat. A
Kollégiumok Osztály kiegészítené az összeget, hogy ez minél előbb elkészülhessen.
Elmondta, hogy Kollégiumi Bizottsági ülést tart vasárnap. Ma volt kollégiumi fegyelmi
tárgyaláson Kun Leventével, majd elmondta a kiszabott büntetéseket. Kollégiumi leltár lesz a
hónapban. Szóba került az áramszünetkor tetőre kivonuló kollégisták ügye is. Ma beszélt
Csiki Tiborral a 9. emeleti takarítás elmaradása ügyében illetve megtudta, hogy a
vendégfogadáskor és kártérítési díjak késedelmes befizetésekor nem írnak ki késedelmi díjat.
Szó volt arról is, hogy 16:00-20:00-ig nincs ügyeletes mentor, így ez idő alatt a fegyelmi
felelősöket fogják keresni a problémás ügyek esetén.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy a vizsgarendek véglegesítése megtörtént. Az OHV díjazásról
kérdezett. Azok a hallgatók, akik a plusz 10%-nál több kreditet vettek fel a képzési idejük
alatt, azok hibás üzenetet kaptak, és egy javított üzenetet fognak kapni később. A GHK
segítségképpen felteszi a honlapjára a különböző években beiratkozott hallgatókra vonatkozó
mintatanterveket. Téma volt még, hogy szakmai gyakorlatot a hallgatók tanév közben a GHK
engedélyezésével teljesíthetnek. Erről egy határozatot fog küldeni a GHK minden kari
hallgatónak.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a GHK engedélyezze
korlátlan időre a szakmai gyakorlat elvégzését a nyáron kívüli időszakra.
A GHK 15-0-0 arányban szavazott.
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Beszélt még arról, hogy csütörtökön volt Szipka Károllyal Kari Oktatási bizottsági ülésen,
ahol a Szakbizottsági ülésen elhangzottakról volt szó. A mesterképzésen tanulókkal
kapcsolatban volt egy olyan megkeresés, hogy ha MSc képzés alatt BSc képzésben szereplő
tárgyat vesz fel valaki, az miért nem kap érte kreditet, csak akkor, ha ez nem felvezető tárgy,
azonban szabadon választott tárgyként nem fogadják el. A szakmai gyakorlatok fizetésének
ügyében is gondok akadnak egyes karokon. Az Anyagtudomány és Technológia Tanszék által
oktatott tárgyakkal kapcsolatban problémák vannak, labor és gyakorlat átcsoportosítások
ügyében.

Ösztöndíj Bizottság
Szabó Balázs elmondta, hogy holnap 17:00-tól ösztöndíj bizottsági ülést tart.

PR Bizottság
Vígh Miklós elmondta, hogy a májusi Kátéban lesz egy Kármán Tódor életéről szóló cikk. Ez
után Rácz Virág elmondta, hogy jövő héten PR ülést tart.

Sport
Mátics Zoltán bemutatta a beérkezett sporttámogatási pályázatokat. Holnap 18:15-től tart a 24
órás focival kapcsolatban megbeszélést. Szabó Balázs bemutatta az általa elkészített pontozási
táblázatot.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni azt az elvet, hogy fejkvóta alapján
az erre szánt keret 50%-át, illetve a BME Testnevelés Központ által elkészített teljesítmény
értékelés alapján a másik 50%-ot ossza ki a GHK?
A GHK 11 tagja értett egyet ezzel a változattal.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki azt tudja támogatni, hogy a támogatást a teljes
csapatlétszám és a benne játszó Gépészmérnöki Kari hallgatók arányát figyelembe véve, és
ezt egy teljesítmény indikátorral megszorozva állapítsa meg a GHK.
A GHK 7 tagja értett egyet ezzel a változattal.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki azt tudja támogatni, hogy fejkvóta alapján az erre
szánt keret 50%-át, illetve a BME Testnevelés Központ által elkészített teljesítmény értékelés
alapján a másik 50%-ot ossza ki a GHK egy teljesítmény indikátorral megszorozva?
A GHK 4 tagja értett egyet ezzel a változattal.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki 125000 Ft-os keretet támogatja.
A GHK 12 tagja értett egyet ezzel a változattal.
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki 100000 Ft-os keretet támogatja.
A GHK 7 tagja értett egyet ezzel a változattal.

Iroda
Majláth Máté elmondta, hogy a héten irodai rendrakás lesz. Nagy Edit elkészítette az
elvégzendő feladatok listáját.

Egyebek
Vígh Miklós elmondta, hogy az esély-mentoroknak programjuk lesz, majd javasolta, hogy
mindig az aktuális Szociális Bizottság vezetője vigye ezt a posztot tovább.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a Szociális Bizottság vezetője
legyen örökösen az esély-mentor.
A GHK 13-0-2 arányban szavazott.
A másik téma az volt, hogy a Kari Tudományos Bizottságba delegált tagot kell választani.
Vígh Miklós jelölte Berta Katalint. Berta Katalin elfogadta a jelölést.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Berta Katalin legyen a delegált?
A GHK 14-0-1 arányban szavazott.
Szaller Ádám az Épületgépész szakirány MSc tárgyairól kérdezett, a vizsgarendi ütközések
kapcsán.
Vígh Miklós a HK hétvége ügyében beszélt. Ezután ismertette a heti Kari Tanács napirendi
pontjait.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Kari Tanulmányi Bizottság
ügyrendjét.
A GHK 15-0-0 arányban szavazott.
Ülés vége: 23:05
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Majláth Máté Lajos
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Vígh Miklós
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elnök
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