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Ülés kezdete: 20:13
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.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:





Az intézményfejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok kiosztása megtörtént egyetemi
szinten.
A következő évben az’56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából emlékbizottság fog
összeállni Hajdú Ödön vezetésével.
Az Educatio kiállítással kapcsolatos igények leadása megtörtént, marad minden úgy,
mint eddig.
Dr. Stépán Gábor Prima Primissima díjra való jelölését egyetemi szinten is hirdetni
fogják.
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Képzési és Kimeneti Követelmények feltöltését egyelőre a felület hibája akadályozza,
az ipari termék- és formatervező képzését alaposabban átvizsgálják, ipari szereplők
kiemelt bevonásával.
Jelenleg 144 minősített oktató van a karon, 32,2 az egy minősített oktatóra jutó hallgatók
aránya.
Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszéken tanszékvezető választás van
folyamatban, Dr. Kajtár László az egyedüli pályázó. Egy bizottság véleményezi a
pályázatát, már egy ülés le is zajlott. A bizottság tagja hallgatói részről Varró Gergő.

Ezután beszámolt az Hallgatói Képviseletek elnöki értekezletén elhangzottakról:




A konditerem jövőjével kapcsolatban el kell készíteni egy 3 éves tervet. A költéseket a
tavaszi félévre kell majd tervezni, nehogy az őszi félévben esetleg csúszás miatt gond
legyen a következő naptári évbe lépéssel. A konditerem bérlet árát várhatóan Neptunon
keresztül kell majd befizetni.
A kollégiumi felújításokkal kapcsolatban javaslatot tehet a GHK. Valószínűsíthetően
nem a Kármán Tódor Kollégiumra fog költeni az Egyetem, ez a többi kollégiumhoz
képest jó állapotban van.

Német Roland: A tornaterem tetejét javítani szükséges, egy helyen beázik. A felújítási listába
ezt is beleírhatnánk.

EHK
Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:




A karácsonyfaépítési versenyre csapatot kell kiállítania a GPK-nak, egy külföldi
hallgató is kell a csapatba.
Az irodaszerek rendelése csúszik, próbálják sürgetni a dolgokat.
Az Oktatási Monitoring Rendszerhez új fejlesztőket kerestek, folyamatban van az
egyeztetés a rendszer specifikációjával kapcsolatban.

A HÖOK vezetőképző programja is átbeszélésre került.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid elmondta, hogy csütörtökön egyeztetni fog Dr. Bihari Péterrel az aktuális
ügyekről. A következő héten bizottsági ülést szeretne tartani.

Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy részt vett monitoring értekezleten. Van egy kollégiumi
szoba, ahol elrepedt az ablaküveg. Vita alakult ki arról, hogy a lakók hibája volt-e ez.
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Ösztöndíj Bizottság
Kántor Tamás bemutatta a Sport ösztöndíj osztására vonatkozó javaslatát.
Varró Gergő megkérdezte, hogy az ismertetett javaslatot ki támogatja.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Kántor Tamás ismertette a Kari BME és Szakmai ösztöndíjakra vonatkozó javaslatát.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Kari BME ösztöndíj pályázat
eredményére tett javaslatot.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Szakmai ösztöndíj pályázat
eredményére tett javaslatot.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Kántor Tamás ismertette a Közösségi ösztöndíjra vonatkozó javaslatát.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Közösségi ösztöndíj pályázat
eredményére tett javaslatot.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Kántor Tamás ismertette a Rendezvényszervezői ösztöndíjra vonatkozó javaslatát.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Rendezvényszervezői ösztöndíj
pályázat eredményére tett javaslatot.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Gazdasági Bizottság
Német Roland részletesen bemutatta a Jeges Est költségvetésének tervezetét. A rendezvényen
való részvételért testnevelés aláírás is fog járni.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja a 2015-ös Jeges Est bemutatott
költségvetését.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
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Rendezvény Bizottság
Polgár Eszter beszámolt az előző heti Orbán Balázzsal történt egyeztetésről. Az Experidance
rendezvényház lesz a Gólyabál helyszíne, ezt járták be együtt. A rektor úr és kancellár úr is meg
lesz hívva. A díszítésen dolgozik a B-terv.
A Gólyahajó helyszínének előzetes lefoglalásával kapcsolatban egyeztetések folynak. Azért
szükséges lefoglalni ennyivel korábban a helyszínt, hogy a nekünk szimpatikus időpontban
szervezhessük a rendezvényt.

PR Bizottság
Szikszai Fanni elmondta, hogy a Nyílt nap szervezése folyamatban van. Ismertette az egyes
feladatok jelenlegi állását. A tanszéki laborokkal kapcsolatos egyeztetés is zajlik.
A GHK Nyílt ülése a következő héten lesz, a rendezvény szervezésének részletei átbeszélésre
kerültek.
A KÁTÉ lapzárta ezen a héten csütörtökön lesz.

Külügy
Az Erasmus ösztöndíj pontozási rendszerére változtatási javaslatot készít Perger Dávid. A
nagyszámú Gépészmérnöki Karos jelentkező közül a többi karhoz képest kevesen jutnak ki
külföldre, a cél a pontozás igazságosabbá tétele.

Egyebek
Vatai András elmondta, hogy részt vett a Gépész Szakkollégium ülésén. Felmerült, hogy az
öntevékeny körök tagjaival kapcsolatban egy adatbázist kellene létrehozni a különböző
eredmények, pontozások nyilvántartására. A szakosztályokban végzett munka
Szakkollégiumon belüli egységes pontozásáról is beszéltek.
Okolicsányi Péter: A GHK tömb raktárába érkezett polcokért Perger Dáviddal elmennek a
csütörtöki nap folyamán.
Varró Gergő: Az eredményjelző projekttel kapcsolatban előző nap volt megbeszélés, a projekt
jelenlegi állása ismertetésre került.
Szikszai Fanni: A gólyatábor helyszínével kapcsolatos árajánlatok bekérése folyamatban van.
Ülés vége: 23:25
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