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Oldalszám: 5

Ülés kezdete: 20:15
Vendégünk voltak a Gólyatanács tagjai, Csernák Attila, Kántor Tamás, Rumony András és Tóth
Amanda.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő elmondta, hogy a Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozata (továbbiakban:
MET IT) elküldte a GHK részére a Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban:
SzMSz). Ennek véleményezése megtörtént, Nagy Edittel és Szaller Ádámmal egyeztettek a
leendő öntevékeny kör vezetőjével. A javasolt módosítások javítva lettek.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a MET IT SzMSz-ét és hogy ezáltal
öntevékeny kör legyenek a Gépészmérnöki Karon a Gépészkari Hallgatói Képviselet
felügyelete alatt.
A GHK 9-0-0 arányban elfogadta az SzMSz-t.
Megérkezett Andrássy Zoltán, a MET IT elnöke (20:25).
Elmondta, hogy eddig szerveztek konzultációkat, előadásokat, üzemlátogatásokat,
konferenciákat; leginkább az energetikusokat érintő témákban. Folyamatosan bővítik a Tagozat
palettáját, ismeretségeket építenek ki.
Kun Levente Alex kérdése: Milyen a Tagozat összetétele, hány tagotok van?
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Andrássy Zoltán: Csak energetikusok, 38 tag, plusz 40..50 pártolói tag - utóbbiak munka,
doktori képzés, tanulmányok miatti elfoglaltság miatt.
Andrássy Zoltán elhagyta a termet (20:33).
Varró Gergő folytatta az elnöki beszámolót: A GHK weboldalára felkerült a kari hallgatói
fórum időpontja, elindult a tisztújítás folyamata.

EHK
Nagy Edit beszámolt a tanulmányokkal kapcsolatos információkról: szó volt a tantervi
felülvizsgálatokról a karokon és a Képzési és Kimeneti Követelmények változásról. Felmerült,
hogy minden jegyzet és tárgyi adatlap legyen angolra lefordítva. Legalább a sok embert érintő
tárgyakat igyekeznek lefordítani. Építész BSc várhatóan csak angolul lesz, az osztatlan pedig
magyarul. Külföldi kapcsolatokra nagy hangsúlyt terveznek fektetni. Az egyetemi költségvetési
szabályok módosítása kezdődik. A Díszterembe a Pro Progressio alapítvány tölgyfaszékeket
csináltatott, ünnepség lesz az átadásukra. A Sportközpont használata várhatóan drágulni fog.
Az Egyetemmel kapcsolatban álló cégekkel kapcsolatban szabályzat készül. Az Egyetem
területén történő filmforgatás során a Gépészmérnöki Kar egy oktatóját nem engedtek be az R
épületi laborjába, 2 napos eredményei törlődtek. Egy külföldi hallgató összeesett a D épületben,
újra kellett éleszteni. Az Önkéntes Napon a BME kerítéseit is festeni fogják az önkéntesek. A
regisztráció a hallgatói adatok védelme érdekében KTH-s szervereken keresztül fog menni. Az
Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatban is tisztújítás lesz. A szakkollégiumok küldhetnek
félévente egy Neptun üzenetet, a célcsoport megadásával. TVSz módosítási javaslatok kerültek
szóba a hétfői Vezetői Értekezleten. A héten egyeztetések zajlottak Dr. Bihari Péterrel ezzel
kapcsolatban.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Vasárnap ülésezett a Tanulmányi és Oktatási Bizottság. Szó volt az OHV kérdőív
felülvizsgálatához kapcsolódó hallgatói kérdőívről, a javaslatok összegyűjtésre kerültek. A
Nemzeti Felsőoktatási Törvény (továbbiakban: Nftv.), illetve annak Végrehajtási rendelete a
közelmúltban módosult, a Dr. Bihari Péter által a változásokról szóló összefoglaló anyag is
átbeszélésre került.
A TVSz változtatva lesz, az Nftv. módosításaihoz lesznek igazítva az egyetemi szintű szabályok
is. Előző hét pénteken az EHK képviselői egyeztettek Dr. Bihari Péterrel a javaslatokról,
amiket előtte az EHK Külső Oktatási Bizottsága is tárgyalt.

Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté és Varró Gergő egyeztettek a Kollégiumok Igazgatóságánál (továbbiakban:
KI) több problémával kapcsolatban. A Martos Professzor Vendégházban a GPK is kap két
helyet. Egy kétágyas szobában való elhelyezés ára egy főre, egy hónapra 45000 Ft lesz.
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Kovalovszki Máté elmondta, hogy az ingyenes vendégéjszakák elfogadásra kerültek a KI
részéről is. A kollégiumi eredmény elleni felszólaláshoz használható kérvény megnyitásra
került Neptunban. A tornaterem használatával kapcsolatban össze kell gyűjteni, hogy kiknek
van kulcsfelvételi joguk, illetve kik mehetnek be a tornaterembe a megigényelt és jóváhagyott
időpontban.

Ösztöndíj Bizottság
Varró Gergő bemutatta a GHK Közéleti ösztöndíj pályázati kiírását.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az ismertetett pályázati kiírást.
A GHK 9-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
A Rendezvény és Ösztöndíj Bizottság közösen ülésezett a Külső Rendezvény Bizottság
(továbbiakban: KRB) jövőjével kapcsolatban. Erről számolt be Kun Levente Alex:
A Külső Rendezvény Bizottság tagjainak munkája október 20. és május 15. határidők között
lesz értékelve. A tankörvezetők munkája márciusban lesz értékelve Közösségi ösztöndíj
formájában. A KRB-s jelentkezés már az őszi félévben ki lesz írva, hogy a tavaszi félév
programjait is ők szervezhessék. Egy-egy rendezvény egy projektfeladat lesz, mindegyiknek
lesz egy felelőse, aki a Rendezvény Bizottság vezetőjével együttműködve az adott rendezvény
főszervezője lesz.
Donkó Hajnalka kérdése: Mi az indoka az ülésen megbeszélteknek?
Varró Gergő: A folytonosság kiemelten fontos a KRB munkájában, az, hogy egy egységes
csapat kialakuljon, a gólyatáborra elég tapasztalatot szerezzenek. Így időben kiderülne, hogy ki
alkalmas egy több napos rendezvény szervezésére.
Donkó Hajnalka kérdése: Kérdés, hogy hányan vannak, akik csak Ceremónia Bizottság
(továbbiakban: CB) tagok lennének, de KRB-sek nem.
Polgár Eszter: a CB fluktuálódik, nincsen rögzített csapat.
Kun Levente Alex: az lenne a cél, hogy a szervezés szempontjából ne legyen probléma,
megbízható emberek szervezzék a rendezvényeket.
Varró Gergő: A folyamatosság azért fontos, mert így van idő a tapasztalatok átadására, nem
kell újra megtanítani minden évben mindent.
Nagy Edit: Legyen előbb egy javaslat, azt majd lehet véleményezni. Ne mondjuk el még
egyszer, ami már elhangzott a bizottsági ülésen, a GHK ülés előtt nem sokkal.
Polgár Eszter elmondta, hogy készíteni fog egy javaslatot, amit majd a levelezőlistán lehet
véleményezni.
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Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy 301 db pályázat van eddig leadva. Következő hét keddig minden
pályázatot véglegesíteni kell. Kérte, hogy mindenki, akinek van bírálói vizsgája, segítsen, hogy
minden hallgató leadhassa a pályázatát.

Gazdasági Bizottság
Német Roland elmondta, hogy a BMEStore oldallal problémák vannak, ezek megoldása
folyamatban van, dolgozik rajta.

PR Bizottság
Perger Dávid elmondta, hogy részt vett a GSZK Szakosztályvezetői ülésen. A Jármű Csoport
műhelyt keres, egyeztetnek ez ügyben az Egyetem vezetésével. Az NTP pályázatok leadásra
kerültek a Gépész Szakkollégium (továbbiakban: GSZK) részéről. A GSZK Nyílt napjairól is
szó esett. Szerveznek előadást „Doktoranduszként a BME-n” címmel. Szerveznek egy
management és honlapszerkesztési kurzust is.
Nagy Edit: Tisztázni szükséges, hogy a GSZK rendezvényeit a körtagok a saját öntevékeny
köri beszámolójukba írják be, vagy a GSZK beszámolójába.
Antal Laura: Van olyan öntevékeny kör, aki szakmai, de nem a GSZK tagja? Pontozás
szempontjából lényeges lenne, hogy egységesítsük-e őket.
Varró Gergő: A pontozás előtt mindenképpen vissza kell erre térni, most még van idő januárig.
Perger Dávid elmondta, hogy a GSZK szeretne saját brossúrát, amiben minden szakosztály
helyet kapna, ezzel lehetne reklámozni a cégeknél a Szakkollégiumot. Szakosztályvezetői ülés
hetente 1 óra lesz, a többi megbeszélnivalóra létrehoznak egy fórumot. A tornatermi kijelző
projektje még mindig húzódik. A résztvevő öntevékeny körök közül, aki még nem végezte el a
saját feladatát, addig nem költheti a számára megítélt összeget, amíg készen nincsen a
feladatával.
Az EFOTT-on voltak olyan eszközök, amik eltűntek. Az EHK kártalanítja az érintett
szervezeteket.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente Alex elmondta, hogy a gólyatábori kérdőív kiküldésre került, 340-en kezdtek bele
a kérdőívbe, ebből 300-an befejezték már.

Egyebek
Polgár Eszter: az Önkéntes Nap koordinátorai 5 sörpadot szeretnének kérni. Volt BME
Together partyval kapcsolatos megbeszélésen, erről is beszámolt. A KRB tagjai segítenének a
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jegyárusításban. A rendezvény bevétele/vesztesége egyenlően oszlik majd el a résztvevő karok
között. A Gólyatanácsba 22-en jelentkeztek, az első három előadást Varró Gergő tartaná.
A tankörök között különböző kategóriákban versenyek lennének meghirdetve. A részletek
kidolgozása folyamatban van – tanulmányi eredményeken alapuló verseny biztosan lesz.
A szintfelelősök elérhetőségei legyenek kiragasztva a konyhákba.
A Bassment nyereményjátékot szeretne hirdetni a tankörök között. Varró Gergő elmondta, hogy
a pontos igényt és leírást küldjék el e-mailben, úgy tudunk dönteni róla.
Ülés vége: 22:42
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