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Ülés kezdete: 20:10
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.
A GHK tagjai kis zárthelyit írtak egyetem- és szabályismeretből.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő elmondta, hogy




Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszék felülvizsgálata befejeződött.
Összességében pozitívak az eredmények, de problémaként lett megemlítve, hogy
tananyagfejlesztéssel nem foglalkoztak eleget az utóbbi időben. A tanszék
épületgépészeti részén sok a doktorandusz, az eljárástechnikai részen viszont csak egy
van.
Az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéken Imre Attila (Magyar Tudományos
Akadémia) egyetemi tanári pályázatot nyújtott be, véleményező bizottság foglalkozik a
pályázatával.
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EHK
Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:





Megalakult a Tudományos Tanács, Dr. Hős Csaba és Dr. Stépán Gábor a tanács
Gépészmérnöki Karos tagjai.
Vezetői Értekezleten szóba került, hogy a 0. matek zh eredményei korrelálnak-e a
felvételi pontszámmal. Ezzel kapcsolatban a Matematika Intézet kimutatást készít.
A Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSz) véleményezése folyamatban
van.
Egyetemi klubokban az egyetem részéről ellenőrzés volt minden helyen. Volt, ahol
fedeztek fel problémákat az ellenőrzésen: például a Kármán Tódor Kollégium alagsori
klubjánál is vannak hiányosságok.

Német Roland: Ma született a döntés, hogy ebben az évben itt biztosan nem lehetnek nyilvános
rendezvények. A most csütörtöki rendezvényt is le kellett fújni hétfőn.
Kun Levente: Akkora hiányosságok vannak, hogy lehetségés, hogy januárra sem lesznek
kijavítva.
Nagy Edit: Az a gond, hogy nem tisztázott, kinek a felelőssége ezeket kijavítani. Külsős
üzemeltető miatt engedélyeztetésre is van szükség.
Antal Laura Csenge: Bulit nem lehet tartani, vagy más célra sem lehet használni a termet?
Több kör is szervezne oda félévvégi rendezvényt, több bejelentő is le van adva már zárt
rendezvényekre.
Varró Gergő: Saját célra sem lehet használni, a kulcsot sem lehet felvenni, nem szabad bemenni
a terembe a biztonsági őrök szerint. Utánakérdezünk, de nyitott rendezvényt szinte biztosan
nem lehet majd rendezni így. A következő napon egyeztetnek Orbán Balázzsal, illetve a
Kancellária Kollégiumok Igazgatósággal.
Nagy Edit folytatta a beszámolóját:





Februárra remélhetőleg a klubok rendben lesznek, lehetnek majd rendezvények.
Az Oktatási Monitoring Rendszer fejlesztésének befejezése januárra tolódik.
Feltöltésre kerültek a költségtérítéses és önköltséges hallgatók szociális ösztöndíjai is.
Az irodaszer rendelések egy része megérkezett, sajnos másolópapírból kevesebbet
kaptunk a rendeltnél.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid elmondta, hogy


A Dr. Horák Péterrel kapcsolatos egyeztetésről felküldte a beszámolót a GHK belső
levelezőlistájára. A következő napon Dr. Korondi Péterrel fog találkozni.
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Beszámolt a Tanulmányi és Oktatási Bizottság üléséről: az Oktatás Hallgatói
Véleményezésének (továbbiakban: OHV) népszerűsítéséről volt szó. Kari szinten
minden tanszékről megkeresnénk egy-egy jó értékeléssel rendelkező oktatót, kisfilm
készülne pár másodperces bevágásokkal az oktatókkal készült interjúkból.
A jegyzetpályázat kérdőív elkészült, ki fogja küldeni a hallgatóknak.

Rózsavölgyi Gréta: A videót lehetne arról is forgatni, hogy diákok beszélnek az OHV-ről.
Perger Dávid: A Gyártástudomány és -technológia egyik oktatójával kapcsolatban problémát
jeleztek a hallgatók: nem a számonkérések ütemezésében közzétett időpontban íratná a félév
végi zárthelyit. Gond van az oktató hallgatókhoz való hozzáállásával is, a dékáni vezetés felé
jelezve lesz a probléma.
20:56 megérkezett Kántor Tamás.
Perger Dávid: A mechatronikus hallgatók Gépelemek 2. tárgyából idén nincs záróvizsga előtti
vizsgaidőpont. Utánanéz, jelezni fogja a tanszék felé a problémát.

Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy


előző héten részt vett a Külső Kollégiumi Bizottság ülésén:
o Az egyes karokon a férőhelyek kiosztás szempontja szerinti százalékos
elosztását átbeszélték.
o Meg kell írni a saját kari felvételi szabályzatunkat 2 héten belül, ebben a
határidőben már az EHK kollégiumi referensével való egyeztetés is benne van.
Fog tartani Kollégiumi Bizottság ülést is ezzel kapcsolatban: ír egy javaslatot,
ezt fogjuk majd véleményezni. Készült egy dokumentum, ami nem
konkrétumokat tartalmaz, hanem a kereteket kijelöli ehhez a szabályzathoz —
ezt továbbította a GHK belső levelezőlistájára.

Varró Gergő: Egy EHK által készített sablon jó lenne, az egységes formátum kialakítása
érdekében.
Kovalovszki Máté: Szerdán fog jönni 16:00-kor a Barta-Eke Gyula, a BME kancellárja a
Kármán Tódor Kollégiumba.

Ösztöndíj Bizottság
Kántor Tamás elmondta, hogy


A hallgatói képviselők ösztöndíjával, illetve a Közéleti ösztöndíjjal kapcsolatos
dokumentációkat bevitték a Hallgatói Szolgáltatói Igazgatósághoz (továbbiakban:
HSZI).
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Kun Levente Alex: Még mindig nem kapott önkéntes napi részvétellel kapcsolatos adatokat a
a Központi Tanulmányi Hivataltól (ottani szerveren keresztül folyt az önkéntes napi
regisztráció).
Varró Gergő: A héten erre mindenképpen szükség lesz, hogy a következő héten ki lehessen
osztani az ösztöndíjakat.

Gazdasági Bizottság
Német Roland elmondta a következőket:




Megtörtént a Gólyabál költségeinek illetve bevételeinek elszámolása.
Köszöni szépen a Gólyabál jegyeivel való elszámolásban nyújtott segítséget az
érintetteknek.
A MISZ analitikáról januárban nem tudunk már költeni, az öntevékeny köröket már
értesítette, hogy az erre a félévre kapott támogatásokat csak december 31-ig tudják
felhasználni.

Szikszai Fanni: Mi a PR kiadvány kinyomtatásának végső határideje, hogy még el lehessen
számolni idén?
Német Roland: Idén még a számlát is be kell vinni, szóval minél hamarabb jó lenne.
Szikszai Fanni: Felkeresi Faragó Dénest, a KÁTÉ tördelőjét, hogy segítsen.

Rendezvény Bizottság
Polgár Eszter: Külsős kollégiumi kártyákat lehetne még most készíttetni a KRB tagjainak?
Kovalovszki Máté: A kolireg.ktk.bme.hu oldalon a megfelelő adatok megadása után mehet.
Nagy Edit: A Gólyatábor leendő helyszínével kapcsolatban történt előrelépés?
Szikszai Fanni: Még nincsenek összesítve a javaslatok, a csillebérci tábortól közben már
érkezett árajánlat.

PR Bizottság
Szikszai Fanni: A PR kiadványba a dékáni ajánlással kapcsolatban fel szükséges keresni Dr.
Czigány Tibor dékán urat.
Varró Gergő: Pontosítsuk, hogy ki hány órától meddig ér rá ott lenni a nyílt napon.
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Külügy
Perger Dávid elmondta, hogy előző héten csütörtökön megbeszélés volt az Erasmus
pályázatokkal kapcsolatban. Az Erasmus Irodával kapcsolatos problémákról is beszéltek. Az
Erasmus beszámolók fent lesznek a program honlapján, a kapcsolatfelvétel elősegítése
érdekében. A jövőben valószínűleg az EU-n kívül is lehet majd utazni ösztöndíjjal. A pontozási
rendszerben a gépész hallgatókat hátrányosan érintő részeket is jelezte.
Ülés vége: 22:25
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Szaller Ádám
emlékeztető vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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