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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 elmondta, hogy a megüresedett mandátumok miatt kiértesítette Donkó Hajnalkát
és Horicsányi Krisztinát a hallgatói képviselői mandátumukkal kapcsolatban. A 2014. évi
Tisztújítás eredménye alapján ők a sorban következők. Mindketten visszajeleztek, hogy élnek
mandátumukkal.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a mai Dékáni Tanácson történtekről: a tanévnyitó rendben lezajlott. Az
alapképzések felülvizsgálatáról is volt szó – a végleges Képzési és Kimeneteli
Követelményeket várjuk még. A képzés krediteinek 10%-át térítésmentesen lehet majd idegen
nyelven hallgatni a legújabb törvénymódosítás értelmében. Szenátusra érkezett egy TVSz
változtatási javaslat – erről még előbb a dékánok is szeretnének egyeztetni. Az Nftv.
Végrehajtási rendelete is megújul: az oklevél innentől kezdve nem fogja tartalmazni a
minősítést és a kar nevét. A Neptunban külön kell kezelni mostantól a szakmai gyakorlatokat,
részletesebb információkat kell rögzíteni róla. A TDK kiadvány és füzet készítése folyamatban.
A PhD jelentkezők száma nem túl magas, intézkedéseket tesznek ennek a fellendítésére. A PhD
képzéseken eddig évfolyamfelelősök voltak, javaslat érkezett, hogy mostantól egy ember
vigyen végig egy évfolyamot a képzés során. Az angol nyelvű reguláris képzésen egyre több a
hallgató. Az Aud. max. terem beázott, a katedrát a februári regisztrációs héten fogják kijavítani.
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EHK
Kun Levente beszámolt az szeptember 3-ai EHK ülésről. A GTK a pótfelvételinél alacsonyabb
ponthatárt alkalmazott annál, mint ami egyetemi szinten rögzítve lett. A gólyatáborokkal
kapcsolatos anyagok rendben beérkeztek. Ki kell egészíteni az anyagokat egy, a tábor végi
összefoglalót tartalmazó dokumentummal. Józsa János rektor úr kérte, hogy a TDK-khoz
támogatást kellene szerezni (az EHK hallgatónként 20 ezer forinttal támogatta az eddigi
években is a Konferenciát). Stépán Gábor vezetésével Tudományos Tanács alakult az
egyetemen. A Budapesti Corvinus Egyetemtől három kar elcsatolásra került. A következő héten
Egyetemi Sportnap és Önkéntes Nap lesz. A Sportnap szervezésében Német Roland nagy
szerepet vállalt, megdicsérték a szervezők a munkájáért. A kari lapok kiadása ismét csúszni fog.
Az Egységes Szociális Rendszer a szerverleállás után ismét elindult, a leadási határidő kitolásra
került. Az EHK bekérte a kari kezelésű honlapok (pl. kari öntevékeny körök honlapjai)
elérhetőségeit.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám beszámolt a Külső Oktatási Bizottság ülésén történtekről. Karonként össze kell
gyűjteni, hogy mely tanulmányi kérdések azok, amire a kari hallgatói képviseletek, és melyek
azok, amire a KTH tud csak válaszolni – a későbbi félreértések elkerülése végett. Az OHV
kampány indul. A KTH ígérete szerint a második oktatási hétre fel fog kerülni a honlapjukra
egy, a kérvényeket és a hozzájuk kapcsolódó információkat tartalmazó táblázat, a hallgatók
segítése érdekében. A tervek szerint lesz egy továbbképzés a kari tanulmányokkal és
juttatásokkal foglalkozó referenseknek, a Diákhitellel kapcsolatban.
A nulladik matematika zárthelyivel kapcsolatban érkezett egy megkeresés a Villamosmérnöki
és Informatikai Kar részéről, a pontozási rendszerrel kapcsolatban (rossz megoldás esetén
mínusz pont létjogosultsága).

Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy előző héten monitoring ülésen vett részt, itt a költözés
lebonyolításáért meg lett dicsérve a Hallgatói Képviselet. Szeptember 23-tól indulnak a
műszaki hibák ellenőrzései a Kármán Tódor Kollégiumban (7. oktatási hét szabadon lesz
hagyva). A héten mentori gyűlésen is részt vett: lesz szobaellenőrzés szeptember végén. A
könyvtárban a zongora behangolása is szóba került.
A 2015/16. őszi félév ingyenes vendégéjszakáira (KTK) az alábbi javaslat érkezett:
09.17. Egyetemi Napok
10.01. Kollégistaavató
11.16. Gólyabál
11.26. BME Nyílt nap előtti éjszaka
12.10. 14. hét csütörtök
12.17. Póthét csütörtök
12.31. Szilveszter
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja a 2015/2016. őszi félév ingyenes
vendégéjszakáinak időpontjait a bemutatott javaslat szerint.
A GHK 8-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Kovalovszki Máté elmondta, hogy a kollégiumi vezető mentoroknak havi beszámolót kell
írniuk mostantól a Kancellária Kollégiumok Igazgatóság felé.
Perger Dávid elmondta, hogy a szintfelelős jelentkezők meghallgatása megtörtént, 11
jelentkező volt 10 helyre. Javaslatot tett azokra a személyekre, akiket alkalmasnak ítél a
pályázatuk, a személyes elbeszélgetés és a korábbi tevékenységeik alapján.
Varró Gergő titkos szavazás keretében megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja a javasolt
szintfelelősök személyét.
A GHK 8-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy a szociális pályázatok bírálásában köszöni a bírálók segítségét.
Problémát okoz több hallgatónál az, hogy a lejárt határidejű tartozása miatt passzívra állították
– így nem tud belépni az ESZR-be. Még több, mint 250 pályázat nincsen véglegesítve – hirdetni
szükséges, hogy adják le a pályázatukat a hallgatók, és jöjjenek az igazolásaikat bemutatni,
mivel a végén így torlódás lesz.

PR Bizottság
Perger Dávid elmondta, hogy GSZK szakosztályvezetői ülésen vett részt. A Gépész
Szakkollégium nyílt napot szervez, ennek hirdetése zajlik. Az NTP pályázatok keretén belül
szervezett programokról is szó esett.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente Alex elmondta, hogy a Kollégista avató időpontja október 1. lesz. Tiszteletbeli
évfolyamtársnak Völgyesi Gábort, a GHK korábbi elnökét, illetve Dr. Vad Jánost, az
Áramlástan Tanszék tanszékvezetőjét javasolta.
Polgár Eszter beszámolt a Gólyahajó rendezvényről.
Német Roland megkérdezte, mit lehet tudni a BME Together következő rendezvényéről.
Polgár Eszter elmondta, hogy csütörtökön 20 órakor lesz megbeszélés ezzel kapcsolatban.
Nagy Edit elmondta, hogy az EHK-nak el kell küldeni a következő féléves rendezvények
időpontját, a különböző karok rendezvényei közötti ütközések elkerülése végett.
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Iroda
Okolicsányi Péter elmondta, hogy az ügyeleti idő keddenként 19:00-20:00-ig fog tartani tervei
szerint. Tanulmányi tanácsadással bővül az eddigi ügyeleti idő: ez hétfőnként lesz 11:30-12:30
között. Az irodában lévő hibás nyomtatók megjavításra kerültek.
Varró Gergő megkérdezte, ki az, aki támogatja, hogy a GHK ügyeleti idejei a fentebb
ismertetettek szerint alakuljanak.
A GHK 8-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

Egyebek
Kun Levente ismertette a hallgatói képviseleteket érintő rendezvények időpontjait.
Kovalovszki Máté elmondta, hogy az egyik kollégista jelezte a megfelelő szervek felé a
Goldmann György téren élő hajléktalanokkal kapcsolatos problémáit – remélhetőleg
megtörténnek a szükséges intézkedések ezügyben.
Ülés vége: 22:45
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