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A GHK január 10-11. között elektronikus szavazást tartott négy kérdésben.
1. Támogatod-e a tankörvezetői poszt pályázati kiírását az előterjesztett módon?
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a kiírást.
2. Támogatod-e a SLIP Gépészkari Napok Ceremónia Bizottság vezetői poszt pályázati kiírását
az előterjesztett módon?
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a kiírást.
3. Támogatod-e a SLIP Gépészkari Napok Ceremónia Bizottság tagsági pályázat kiírását az
előterjesztett módon?
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a kiírást.
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4. Támogatod-e a GHK Külső Rendezvény Bizottság létrehozását és annak tagsági
pályázatának kiírását az előterjesztett módon?
A GHK 11-2-1 arányban elfogadta a kiírást.
Minden kérdésre 14 leadott szavazat érkezett. Az egyes kiírások megtekinthetők a GHK
honlapján.
Vendégünk volt a KÁTÉ vezetősége. Kruppa Gergely korábbi KÁTÉ főszerkesztő bemutatta
Orbán Pétert, az új főszerkesztőt, aki elmondta, hogy a tagtoborzásra nagyobb hangsúlyt
szeretnének fektetni. Emellett megpróbálják népszerűsíteni az újságot, és kisebb kurzusokat,
előadásokat is szeretnének tartani.
Vígh Miklós arról kérdezett, lesznek-e tartalmi újítások az újságban. Orbán Péter elmondta,
hogy a tavaszi félév során ilyen változtatásokra is sor fog kerülni.
Varró Gergő megköszönte Kruppa Gergely eddigi munkáját és sok sikert kívánt Orbán
Péternek, majd a vendégek elhagyták a termet.
Vendégünk volt még az Old’s Club vezetősége. Balogh Árpád korábbi főrendező bemutatta
Vargha Mártont, az új főrendezőt. Vargha Márton elmondta, hogy Takács Orsolya lett az új
főrendező helyettes, Kozák Gábor pedig a büféfőnök. Szeretne a későbbiekben is jó kapcsolatot
ápolni a GHK-val, illetve a termeiket is szeretnék felújítani.
Nagy Edit az alagsori folyosó festéséről kérdezett. Vargha Márton elmondta, hogy erre
valószínűleg nyáron kerülhet sor.
Varró Gergő megköszönte Balogh Árpád eddigi munkáját és sok sikert kívánt az Old’s Club
új vezetőségének, majd a vendégek elhagyták a termet.
Megérkezett Horicsányi Krisztina. (20:20)
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Káté új vezetőségét?
A GHK 13-0-0 arányban támogatta az új vezetőséget.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja az Old”s Club új vezetőségét?
A GHK 13-0-0 arányban támogatta az új vezetőséget.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő elmondta, hogy január 8-án Dékáni Tanács ülésen vett részt, ahol szó volt az új
egyetemi SzMSz tervezetéről. Egy bizottság lesz felállítva ennek részletes kidolgozására. A
HDR Tanszékre az egy oktatóra jutó hallgatók számának csökkentése miatt 2 új oktató érkezett.
Január 14-én kihelyezett tanszékvezetői értekezleten fog részt venni, ahol több BSc
felülvizsgálatot érintő témáról fog beszélni. A Dékáni Vezetés kérte, hogy a GHK a
felvételizőknek készített Facebook oldalát jobban reklámozza.
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Január 11-én a GHK elvégezte a kari öntevékeny és szakmai körök munkájának előzetes
értékelését, Varró Gergő bemutatta az akkor kialakított sorrendet. Ez az anyag kerül majd
bemutatásra a közösségvezetői ülésen. Varró Gergő elmondta, hogy a GSZK Jármű Csoport és
az Energetika Szakkollégium vezetői a pontozást később küldték, és erről nem sokkal a határidő
előtt tájékoztatták.
Varró Gergő javasolta, hogy a késő körvezetők pontszámából az eddigi félévek gyakorlatának
megfelelően legyen levonva 10%.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a megbeszéltek szerint a
körvezetők büntetése a 10%-os pontlevonás legyen.
A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Elmondta még, hogy 2014-ben a Plazmaadó versenyen a Gépészmérnöki Kar 2. helyezést ért
el. Ez ügyben kérte, hogy Német Roland vegye fel a kapcsolatot az illetékesekkel.

EHK
Szipka Károly elmondta, hogy a január 12-én Daku Dávid (EHK elnök) előadást tartott az
egyetem jelenlegi helyzetéről. Erről az előadásról számolt be.
EHK ülésen vendégük volt Kovács András, a Diákközpont megbízott igazgatója. Engert Attila
(Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar) korábbi Diákközpont igazgató, igazgatóhelyettesi
kinevezést kapott. Elmondta még, hogy a Doktorandusz Önkormányzat több delegáltja is
lemondott.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy a BSc felülvizsgálat során a tárgyspecifikus kérdésekre adott
válaszokból és az OHV eredmények kiértékeléséből, valamint a tárgyakhoz kapcsolódó egyéb
adatokból Vígh Miklós egy online felületet készített, ahol minden tárgynál megtekinthetőek a
kiértékelt eredmények. Perjési Péter elmondta, hogy a Neptunban megjelentek az információk,
hogy egy tárgyból a hallgató hány vizsgán vett részt. Egy tanszéken ennek adminisztrációjával
gondok akadtak. Szaller Ádám elmondta, hogy több tárgy esetén év végi, pótlási problémák
akadtak, melyekről már beszélt oktatókkal, azonban további intézkedéseket fog még kérni. Az
MSc órarend tömbösítése nem teljes mértékben valósult meg, ez ügyben próbál megoldást
találni. A tantárgyak sikertelenségi statisztikáit szeretné jobban kielemezni, illetve a
sikertelenség okát szeretné felderíteni, ez ügyben egyeztet Dr. Bihari Péterrel. Probléma akadt
egy hallgató diplomatervével kapcsolatban, mivel a témavezető azt nem fogadta el.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy január 5-én monitoring értekezleten vett részt. Szó volt a
tűzhelyek jelenlegi helyzetéről. Elmondta, hogy hallgatói felmérés alapján több mikrohullámú
sütőre lenne szükség. A kollégiumi férőhelyekhez egységes online várólista létrehozása
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várható. Január 20-i GHK ülés előtt a Kármán Tódor Kollégium mentori posztjaira
jelentkezőknek meghallgatást tart a GHK. Elmondta, hogy kérés érkezett pár mechatronikus
hallgatótól, akik a továbbiakban mesterképzésüket a Villamosmérnöki és Informatikai Karon
folytatják, de szeretnének továbbra is a Kármán Tódor Kollégiumban lakni. Az MSc-n
záróvizsgázó hallgatóknak hamarosan kérdőívet küld a késői kiköltözéssel kapcsolatban, hogy
felmérje az erre vonatkozó igényeket. Elmondta még, hogy a mesterképzést kezdő hallgatóknak
szeretne tájékoztató e-mailt írni a kollégiumi jelentkezésről.

Ösztöndíj Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy egy hallgató jelezte neki, hogy adminisztrációs hiba miatt az
ösztöndíja nem érkezett meg a számlájára. Ezt időben jelezte, a KTH-ban történt
adminisztrációs hiba. A hallgató a Gépészmérnöki Karon végzett, így az ösztöndíját nem lehet
a szokásos módon kiutalni. A KTH segítségével utánanéz, mit lehet tenni ebben az esetben.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy a kollégiumi felvételhez szociális pályázatot felhasználni kívánó
hallgatók pályázatainak elbírálásával hamarosan végeznek. Felkészítőt fog tartani a szociális
pályázat bírálói vizsgákra. A rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok jelentkezési időszaka
elkezdődött. A jelentkezési határidő február 3., a pályázatok bírálása egy nappal a határidő után
fog kezdődni. A Külső Szociális Bizottság ülésén az Egységes Szociális Rendszerrel és a
vizsgáztatással kapcsolatos ügyekről volt szó.

Gazdasági Bizottság
Német Roland bemutatta a 2014-es Gólyatábor költségvetését és részletesen ismertette az egyes
tételeket.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a 2014-es Gólyatábor költségvetését
az ismertetett módon.
A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a költségvetést.

PR Bizottság
Horicsányi Krisztina elmondta, hogy az Educatio kiállítás ügyeiről ír még tájékoztatást. PR
bizottsági ülést fog tartani a Gépész Szakkollégium SzMSz-ével kapcsolatban. Vígh Miklós a
kollégiumi fórumhoz szükséges adatokat kérte tőle a plakát elkészítéséhez. Horicsányi
Krisztina megpróbál a kari pólókkal és pulóverekkel kapcsolatban további lépéseket tenni.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a Ceremónia Bizottság, tankörvezető, Külső
Rendezvénybizottság tagságára irányuló pályázatok kikerültek a GHK honlapjára. Január 15-
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én a balatonkenesei táborvezetővel tart megbeszélést. Szeretne a közeljövőben Rendezvény
Bizottság ülést tartani.

Sport
Varró Gergő bemutatta a Gépész Sportszakosztály által elkészített felmérést a környék
konditerem bérleti árairól. A Gépész Sport Szakosztály javasolja egy új futópad beszerzését,
melyhez szükséges lenne a bérletárak emelése. A Diákközpont átalakítása miatt azonban az
ilyen jellegű beszerzések jelenleg bizonytalanok.
Külsős bérlet árának változtatására javaslat nem érkezett.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a külsős konditerem bérlet ára
19990 Forint legyen.
A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
A belsős konditerem bérlet árak emelésre több javaslat érkezett. A GHK a kérdésről listás
szavazást tartott.
Érkezett szavazatok száma
1
8
7

Javaslatok
1. javaslat: 6000 Forint
2. javaslat: 6500 Forint
3. javaslat: 7000 Forint

Varró Gergő elmondta, hogy a Műegyetemi Jeges Est időpontja február 12. Mátics Zoltán
szeretne a közeljövőben sporttal kapcsolatos ülést tartani, ahol téma lesz többek közt a 24 órás
foci bajnokság is.

Egyebek
Polgár Eszter elmondta, hogy a BME Together Partyval kapcsolatban holnap kap tájékoztatást.
Az esemény időpontjáról még nem született döntés.
Somogyi József elmondta, hogy a héten kiírásra kerülnek az Erasmus pályázatok.
Szipka Károly elmondta, hogy külföldi tanulmányok miatt szeretne lemondani a mandátumáról
és ezzel együtt minden GHK-s tisztségéről.
Varró Gergő megköszönte a GHK nevében az elmúlt 4,5 éves munkát, és sok sikert kívánt a
későbbiekre.
A szavazatok száma alapján az új szavazati jogú tag Polgár Eszter lett. Varró Gergő kérdésére,
miszerint élni kíván-e a mandátumával, igennel válaszolt.
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A megüresedett EHK képviselői posztra egy pályázat érkezett be, Nagy Edittől.
Nagy Edit ismertette, pályázatát és elmondta céljait. Vígh Miklós kérte, hogy Nagy Edit segítse
elő a GHK és az EHK közötti információ áramlás folytonosságát.
Nagy Edit elhagyta a termet. (23:34)
Antal Laura megkérdezte Szaller Ádámot, hogy korábbi tervei ellenére miért nem indult a
posztért. Szaller Ádám elmondta, hogy ebben a félévben a GHK-ban végzett munkája mellett
a tanulmányaira szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni, ezért nem vállalt egy akkora feladatot,
mint a kar képviselete az EHK-ban.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Nagy Editet legyen a GHK
EHK delegáltja.
A GHK 12-0-0 arányban támogatta Nagy Editet.
Ülés vége: 23:39
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Majláth Máté Lajos
jegyzőkönyvezető
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elnök
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