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Ülés kezdete: 20:10
Vendégünk volt Juhász Zoltán, a Mentor Gárda vezető mentora, aki beszámolt az őszi féléves
tevékenységükről. Elmondta, hogy szerinte jó csapat alakult ki, a rendezvényeik rendben
lezajlottak. A Kármán Tódor Kollégium könyvtárának átalakítása még jelenleg is zajlik.
Szerinte eredményes félév volt, közösségi téren szeretné, ha fejlődne a csapat. Ezt követően
jellemezte a jelenlegi mentorokat, és a saját munkáját is.
Juhász Zoltán elhagyta a termet. 20:34
Perjési Péter elmondta a mentori meghallgatáson elhangzott beszámolók alapján alkotott
véleményét. Szerinte a Vásárhelyi Pál Kollégiumban lehetne pótpályázatot kiírni a későbbi
egyeztetések után.
A GHK ezt követően titkos szavazást tartott.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy Juhász Zoltán legyen a Kármán
Tódor Kollégium vezető mentora a 2014/15. tavaszi félévében.
A GHK 12-0-0 arányban támogatta Juhász Zoltán pályázatát.
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Ezt követően a többi mentor pályázatáról szavazott a GHK. Az öt jelentkező közül maximum
négy név kerülhetett a szavazócédulára.
A szavazatok alapján:
Jóvér Ákos: 2
Lehoczky Dávid: 11
Rózsavölgyi Balázs: 10
Turcsán Tamás: 11
Uzonyi Sándor: 12 szavazatot kapott.
Tehát a GHK a Kármán Tódor Kollégiumban a 2014/15. tavaszi félévében a következő
személyek mentori pályázatát támogatta: Lehoczky Dávid, Rózsavölgyi Balázs, Turcsán
Tamás, Uzonyi Sándor.
A Vásárhelyi Pál Kollégiumba Balogh Tibor jelentkezett, egyedüli induló.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Balogh Tibor, Gépészmérnöki kari
mentor legyen a Vásárhelyi Pál Kollégiumban.
A GHK 11-1-0 arányban támogatta Balogh Tibor pályázatát.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő elmondta, hogy január 14-én részt vett kihelyezett tanszékvezetői értekezleten. Itt
beszélt a jegyzetellátottság jelenlegi helyzetéről, a lehetséges megoldásról (jegyzetpályázat
kiírása). Szó volt a tantárgyak sikertelenségi statisztikáiról és a BSc felülvizsgálatról is.
Elmondta, hogy egy honlapot készített a GHK az egyes tantárgyakhoz fűzött vélemények
kiértékelésére.
Január 16-án HK elnöki értekezleten vett részt, ahol egy nyilatkozatot írtak alá a szociális
pályázatok és kollégiumi férőhelyek kezelését ért bírálatokkal kapcsolatban. A következő
tanévben kevesebb brazil hallgató érkezik várhatóan az egyetemre. A Gépészmérnöki Karról
83 dolgozat lett nevezve OTDK-ra. A következő Kari Tanács ülés február 19-én lesz. Január
16-án volt a 3 dékán találkozója (BME, Miskolci Egyetem, Széchenyi István Egyetem). A
tömbösített MSc órarenddel megvalósulásával kapcsolatban tömegesen jelezték problémáikat
a hallgatók, ez ügyben intézkedések várhatóak.
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Szipka Károly távozásával néhány poszt betöltetlenül maradt.
Kari Tanács tagságra Nagy Edit Kovalovszki Mátét jelölte, aki elfogadta a jelölést.
Kovalovszki Máté elhagyta a termet. 21:22
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a Kari Tanács tagja Szipka
Károly helyett Kovalovszki Máté legyen
A GHK 10-0-1 arányban támogatta a jelölést.
Kovalovszki Máté visszajött a terembe. 21:23
Varró Gergő tanácsolta, hogy a Kari Tanulmányi Bizottság és az Oktatási Bizottság profilja
hasonló, ezért egy személyt javasol a pozíciók betöltésére.
Szaller Ádám jelölte Perger Dávidot a bizottsági tagságokra, aki elfogadta a jelölést.
Perger Dávid elhagyta a termet. 21:25
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a bizottságok tagja Perger
Dávid legyen.
A GHK 11-0-1 arányban támogatta a jelölést.
Perger Dávid visszajött a terembe. 21:28
A következő poszt az Ipari Termék- és Formatervező mérnöki szakbizottsági tagság.
Horicsányi Krisztina jelentkezett a poszt betöltésére.
Horicsányi Krisztina elhagyta a termet. 21:28
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy az Ipari Termék- és
Formatervező mérnöki szakbizottság GHK delegáltja Horicsányi Krisztina legyen.
A GHK 12-0-0 arányban támogatta Horicsányi Krisztina jelentkezését.
Horicsányi Krisztina visszajött a terembe. 21:30
A következő téma a kari öntevékeny körök munkájának súlyozása volt. Varró Gergő bemutatta
a január 15-i közösségvezetői ülés után kialakított pontozást.
Vígh Miklós részletesen bemutatta a tankörvezetők és a rendezvényszervezők értékelését.
Varró Gergő bemutatta a körtagok egyes pontszámait és az így kialakult sorrendet.
A GHK ezt követően részletesen átbeszélte és a szükséges helyeken módosította a súlyozási
rendszert.
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki az ismertetett körök előző féléves súlyozását és a
módszert el tudja fogadni és támogatni tudja.
A GHK 12-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

EHK
Somogyi József elmondta, hogy a BME új SzMSz tervezetetét egy 5 fős bizottság fogja
elkészíteni.
Szipka Károly helyére Németh Ákos Zoltán (Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar EHK
delegáltja) lett megválasztva oktatási referensnek.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy a Kollégiumok Osztály felmérte a Kármán Tódor Kollégium
könyvtárának helyzetét, és ismertette a várható költségeket a könyvespolcok szétszerelésére. A
polcok sorsa jelenleg nem eldöntött.
Varró Gergő elmondta, hogy több probléma adódott abból, hogy néhány hallgató a Schönherz
Zoltán Kollégium helyett a Kármán Tódor Kollégiumban szeretne lakni azután is, hogy a
Gépészmérnöki Karon folytatott BSc képzésük után a Villamosmérnöki és Informatikai Karon
folytatják MSc képzésüket. A korábban lezajlott karok közötti férőhelyosztás miatt és az
elosztási elvek miatt a GHK ezt nem tudja biztosítani.
Perjési Péter elmondta, hogy a Gépészmérnöki Karnak nincs annyi helye a Schönherz Zoltán
Kollégiumban, ahányan jelentkeztek. Perjési Péter ír a hallgatóknak a megoldási javaslattal
kapcsolatban.
Perjési Péter elmondta, hogy Kollégiumi fórumot tart január 21-én 17:30-tól a Kármán Tódor
Kollégium FSZ009-es termében.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy a napokban zajlik a kollégiumi felvételihez szociális pályázatot
beadott hallgatók pályázatainak bírálása. Jövő héten tart a szociális pályázat bírálói vizsgákra
felkészítést.

PR Bizottság
Horicsányi Krisztina elmondta, hogy az Educatio kiállításon január 22-től a Gépészmérnöki
Kar is részt vesz, pakolás reggel lesz a helyszínen. Elmondta, hogy a következő GHK nyílt ülést
a tavaszi félév 5. hetén szeretné tartani.
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Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy január 15-én egyeztetett a balatonkenesei tábor vezetőjével a
Gólyatábor ügyében. A tábortól jövő hétre kértek választ az helyszínfoglalással kapcsolatban.
Ha a GHK ezt a helyszínt választja, akkor március 31-ig kap haladékot a szerződéskötésre és
előlegfizetésre, amennyiben azt törvényi változás nem változtatja meg.

Egyebek
Perger Dávid ismertette az Erasmus+ pályázatok frissített pontozási táblázatát. A
nyelvvizsgával kapcsolatos megjegyzésen szeretne módosítani. A módosítást elküldi az
illetékeseknek.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a módosított Erasmus+ pályázatok
kari pontozási rendszerét.
A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a javasolt módosítást.
Kapu Tibor elmondta, hogy az 5. emeleten szeretnék a folyosókat kifesteni. Varró Gergő
elmondta az erre vonatkozó előzetes szabályokat.
Ülés vége: 23:20
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Majláth Máté Lajos
jegyzőkönyvvezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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