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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.
Ezután a GHK tagjai kis zárthelyit írtak egyetem- és szabályismeretből.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt az előző heti Dékáni Tanácson elhangzottakról:
o Neptunba fel kell vinni részletesen a záróvizsgák adatait, a szakmai
gyakorlatokról is sokkal több információ fog bekerülni a rendszerbe innentől
kezdve.
o A Tudományos Diákköri Konferencián (továbbiakban: TDK) minden rendben
lezajlott, viszont kb. 20 dolgozattal kevesebb készült az előző évihez képest a
Gépészmérnöki Karon.
o A GPK honlapjának angol nyelvű része elavult, ezt szükséges aktualizálni.
o Két oktató érkezik majd a brassói egyetemről látogatásra.
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o TDK-k támogatására nyertek a tanszékek pályázatot, egy konferencián való
részvételt fognak finanszírozni tanszékenként 2 hallgatónak.
Ezután Varró Gergő beszámolt az aznapi Dékáni Tanácson elhangzottakról:




Az aznapi Vezetői értekezleten szóba került:
o Az egyetemi Nyílt nap tapasztalatai átbeszélésre kerültek.
o A Nyílt nap másnapján Gyerek egyetem volt a BME-n, a GPK részéről is voltak
hallgatók bemutatni tudományos projektjeiket.
o Az egyetemi rangsorokról szóló prezentációját bemutatta Dr. Czigány Tibor.
A Dékáni Tanács további témái:
o A GPK 4 új saját termet kap a K épületben.
o Kari szinten a nyílt napon minden rendben zajlott, a laborlátogatások is jól
sikerültek.
o Az mesterképzésre jelentkezettek száma bemutatásra került: a gépészmérnök
alapszakosoknál tapasztalható csökkenés.
o Kari évbúcsúztató koccintás lesz a D épület aulájában 2015. december 18-án 13
órakor. A nemrég elfogadott docensi kinevezések is itt kerülnek majd átadásra.
o 2015. december 11-ére a GPK öt korábbi dékánját meghívta Dr. Czigány Tibor
a nemrég felújított Dékáni Hivatalba.
o Kari BME ösztöndíjat nyert hallgatók a december 3-ai Kari Tanácsra meg lettek
hívva, itt fog átadásra kerülni a díj.
o Az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humán Erőforrás Szabályzata is
változni fog.

Ezt követően átbeszélésre kerültek a 2015. december 3-ai Kari Tanács napirendi pontjai.
Perger Dávid jelezte, hogy nem tud jelen lenni a Kari Tanácson.
Kántor Tamás jelentkezett a helyettesítésére.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a 2015. december 3-ai Kari
Tanácson Perger Dávidot Kántor Tamás helyettesítse.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta Kántor Tamás jelentkezését.

EHK
Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:





A Térítési és Juttatási Szabályzattal kapcsolatban Daku Dávid és Rácz Tamás
egyeztetett a BME Kancellárjával.
BME fogja szervezni várhatóan a következő HÖOK közgyűlést.
Adatigénylés érkezett: 2010-15-ig az összes hallgatói képviselő kifizetéseit
nyilvánosságra kell hozni.
Szenátus: a Közlekedés és Járműmérnöki Kar (továbbiakban: KJK) módosított
mintatanterveinek elfogadása megtörtént.
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid elmondta a következőket:










Pénteken részt vett Külső Oktatási Bizottság (továbbiakban KOB) ülésen, itt az alábbi
témákról volt szó:
o Az Oktatás Hallgatói Véleményezésének honlapjával kapcsolatos jogok
átruházása akadozik
o Januárra tolódik az Oktatási Monitoring Rendszer fejlesztése
o A tanulmányi tanácsadáshoz kapcsolódó ügyelet mostantól heti 2 óra kell, hogy
legyen – mi ezt már teljesítjük.
o EHK iroda lesz a front office várhatóan a tanulmányi problémákkal
kapcsolatosan: a hallgatók itt tájékozódhatnak azzal kapcsolatban, hogy az adott
problémával kihez forduljanak.
Szükség lenne tanulmányi ügyeletes telefonra – a megnövekvő megkeresések miatt
indokolt ez.
A Hallgatói Jogorvoslati Bizottságok számára ügyrend fog készülni.
Készülni fog „hogyan legyél jó oktatási referens” kisokos.
Minden KOB ülés elején kis zárthelyit fognak írni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatból
és Tanulmányi Ügyrendből a kari oktatási referensek.
Az átjelentkezéssel kapcsolatos információk összegyűjtése folyamatban van.
Dr. Korondi Péterrel egyeztettek előző héten Varró Gergővel és Szaller Ádámmal.
Félév végi problémák:
o Gyártástudomány és Technológia Tanszéken probléma adódott abból, hogy az
egyik oktató nem a zárthelyi-ütemterv szerinti időpontban íratta volna a félév
végi számonkérést. A tanszékvezető segítségével sikerült megoldást találni a
helyzetre.
o A mechatronikus hallgatók Gépelemek 2. tárgyából idén nem volt kiírva
záróvizsga előtti vizsgaidőpont, így lett volna olyan hallgató, aki emiatt nem
tudott volna záróvizsgázni. Az érintett hallgatókkal való egyeztetés után
decemberre át lett helyezve az egyik időpont.
o Az egyik, Alakítástechnika tárgyat előző tanévben sikertelen zárthelyivel
teljesítő hallgató laborrészvételeit szerette volna érvényesíteni ebben a félévben,
viszont az egyik labor katalógusán nem szerepelt, annak ellenére, hogy ott volt.
Az üggyel kapcsolatban még egyeztetnek.

Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:



Részt vett monitoring értekezleten.
A kollégiumi mentor helyek számával kapcsolatban tehetünk javaslatot az EHK részére.
Eddig a Kármán Tódor Kollégiumban (továbbiakban: KTK) 1 vezető mentor, 4 mentor,
a Vásárhelyi Pál Kollégiumban 2 mentorhelye volt a karunknak.
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Varró Gergő megkérdezte, hogy van-e más javaslat?
Nem érkezett másik javaslat.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki támogatja, hogy a Kovalovszki Máté által ismertetettek
szerint tegyen javaslatot az EHK a mentorhelyek számára?
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Kovalovszki Máté:



Előző héten volt Barta-Eke Gyula, a BME kancellárja bejáráson a KTK-ban.
Az Egységes Kollégiumi Felvételi Rendhez a Külső Kollégiumi Bizottság részére
észrevételeket küldtünk, Nagy Edittel és Varró Gergővel nézték át a tervezetet.

Vatai András: Klubokkal kapcsolatban mi a helyzet? Nyitva lehet az Old’s Club a 14. héten
már?
Varró Gergő: Valószínűleg már lehet rendezvényt tartani a 14. héten.
Nagy Edit: A Rollert is bezárták. Több kar klubjával van probléma, a problémák kijavítása
folyamatban van.
Német Roland: December 9-én lesz hivatalos bejárás, akkor lesz eldöntve, lehet-e rendezvény
a 14. héten. A nagytermet valószínűleg ki lehet már nyittatni, a kistermet még nem biztos.

Ösztöndíj Bizottság
Kántor Tamás elmondta a következőket:



Szakmai ösztöndíjak esetében korrigálni kellett egy pályázó pontszámát
adminisztrációs hiba miatt, ez megtörtént.
Tanulmányi ösztöndíj korrekcióra öten adtak le kérvényt, az ezek elbírálásához
szükséges adatokat nemrég kapta meg.

Varró Gergő: Az önkéntes napon való részvétellel kapcsolatos adatokat próbálta intézni, eddig
nem kaptunk adatokat. Kérdés, így figyelembe tudjuk-e venni a Közéleti ösztöndíjnál ezt a
tevékenységet.

Gazdasági Bizottság
Német Roland részletesen bemutatta a Jeges Est költségvetését.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Jeges Est bemutatott
költségvetését.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
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PR Bizottság
Szikszai Fanni elmondta a következőket:



A Nyílt napon jól sikerültek a laborlátogatások, minden rendben zajlott.
A PR kiadvány készül, minden rendezvényhez rendelkezésre állnak az anyagok.
Csütörtökig össze lesz szedve az anyag, a tördelés a következő hét közepéig lesz meg.
A füzet kialakítását a BME Printer nem tudja vállalni a lap szélén lévő fülek miatt,
árajánlatot fog bekérni más cégektől is.

Sport
Csernák Attila beszámolt a Jeges Esten tapasztaltakról. Egy társkar bevonását
megfontolandónak tartja következő évre.
Rózsavölgyi Gréta: A tankörvezetők is árulhatnának jegyet a következő évben, hátha többen
vennének jegyet a gólyák közül.
Nagy Edit: A Gólyatábor helyszínekkel kapcsolatos ajánlatbekéréssel mi a helyzet?
Szigeti Milán: Készül az összehasonlítás a potenciális helyszínekről.

Egyebek
Varró Gergő: A Gépészkari Közösségért-díjat ebben a félévben is kioszthatjuk, két főt
javasolhatunk. Jövő héten visszatérünk rá, addig lehet javaslatokat tenni majd a GHK belső
levelezőlistáján.
Varró Gergő megkért mindenkit, hogy mondja el, milyen GHK-s tevékenységei voltak az
elmúlt héten.
Ezután minden képviselő beszámolt az előző héten végzett tevékenységeiről.
Ülés vége: 22:40
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Szaller Ádám
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