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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.
Vendégünk volt Juhász Zoltán, a Kármán Tódor Kollégium (továbbiakban: KTK) vezető
mentora. Varró Gergő megkérte, hogy értékelje a kollégiumi mentorok féléves tevékenységét.
Juhász Zoltán: Szokásos félévet zártak: főzőversenyt és Mikulás napi csoki- és teaosztást
rendeztek. A főzőverseny jól sikerült, a csapatok visszajelzése is pozitív volt. Ezeken kívül még
véradást is szerveztek, legközelebb az egészségnapon lesz ilyen. Ezután személyenkénti
értékelést adott.
Német Roland: Egy hónapban kb. hány szobából kizárós eset van?
Juhász Zoltán: Kb. 20-30.
Kovalovszki Máté: Milyen távon tervezel itt lenni és mentorként tevékenykedni?
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Juhász Zoltán: Tavasszal még biztosan, őszi félév végén végezni fog a doktori képzéssel, ekkor
már nem biztos.
Varró Gergő: Ha nincs több kérdés, köszönjük szépen a részvételt, és az egész féléves munkát
is.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a január 7-ei Dékáni Tanácson elhangzottakról:












Dr. Bihari Péter beszámolt a Képzési és Kimeneti Követelményekkel kapcsolatos
munkákról. A Kereskedelmi és Iparkamara részéről is érkezett vélemény.
A BSc-s záróvizsgák rendben lezajlottak.
Holnap megy majd Varró Gergő kihelyezett tanszékvezetői értekezletre.
Német Rolanddal még decemberben Kari Gazdasági Bizottság ülésen vettek részt.
Három dékán találkozó lesz január 29-én (A gödöllői Szent István Egyetem, a Miskolci
Egyetem, és BME Gépészmérnöki Karának dékánjai a résztvevők).
Dr. Szentmártoni Tibor tanár úr (korábban Áramástan Tanszék vezetője) most
szombaton lesz 90 éves, külön szavazás keretében GPK életműdíjat szeretne neki
adományozni a dékáni vezetés. Külön urnás szavazás került kiírásra a Kari Tanács
számára, a GHK-ból már mindenki szavazott.
A dékáni szünettel kapcsolatos javaslata a GHK-nak el lettek fogadva: a Slip szakmai
napján és a Kármán napon 12:00-tól lesz oktatási szünet a karon.
A KÁTÉ elkezdett szervezni egy fórumot a felsőoktatás vezetőivel, erről jó lett volna
korábban egyeztetni.
Vidovics Balázs, a Gép- és Terméktervezés Tanszék oktatója tragikus hirtelenséggel
elhunyt, a temetése a mai napon déltől volt.
A jegyzetpályázattal kapcsolatos kérdőív gyakorlatilag ki van értékelve, erről is beszélni
fog Varró Gergő a kihelyezett tanszékvezetői értekezleten. A sikertelenségi
statisztikákról is szó lesz, a legnagyobb bukási aránnyal rendelkező tárgyakról külön
beszélni fognak. Azt is tervezi felvetni, hogy érdemes lenne statisztikát készíteni arról,
hogy a bukás miért történt: a gyakorlatokról/laborokról való hiányzások, vagy a
számonkérések, esetleg beugrók sikertelensége miatt.

EHK
Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:




A BME nem támogatja, hogy a szakmai gyakorlat kreditet érjen, a vidéki egyetemek
erőltetik ezt jobban.
Daku Dávid járt Kollár Lászlónál (tudományos és innovációs rektorhelyettes) is, az
oktatásról, kontaktórák számáról tárgyaltak.
Szó volt arról, hogy az új cég társasági szerződését mindkét fél jóváhagyta, innentől
kezdve kezdődhet majd elvileg az átállás.
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A tavaszi rendezvényütemtervet fixálni kell előre, hogy ne lehessen ütközés a karok
rendezvényei között.
A balatonlellei táborozás időpontjánál ütközés áll fenn: a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar képviselői szeretnék, hogy elcseréljük a két kar táborozási
időpontjait.
A HÖOK közgyűlés február 26-28. között lesz. Idén a BME is pályázott a szervezésre.
Segítőkre lesz szükség, várják a jelentkezőket.
Az Oktatási Monitoring Rendszer (továbbiakban: OMR) fejlesztése folyamatban van.
Oktatási területen az Oktatás Hallgatói Véleményezésének felpörgetése (meme
verseny), OMR elindítása a cél a félévben.
A Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer (továbbiakban: KEFIR)
elindult, hirdetni kell majd.
A kari lapok szerkesztőinek találkozót szerveztek.
Az egyetemi jeges est az 1. oktatási hét szerdáján lesz.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid elmondta a következőket:



a jegyzetpályázattal kapcsolatos kérdőívet Varró Gergő elkezdte kiértékelni
szokásos félév végi problémákkal kapcsolatos megkeresések érkeznek hozzá
folyamatosan.

Nagy Edit: OHV plakátokat hozott. Rózsavölgyi Gréta elvállalta, hogy kiteszi őket a
kollégiumban.
Vatai András: az OHV-vel kapcsolatos videókampánnyal mi a helyzet?
Perger Dávid: A kar oktatói elutasították.
Nagy Edit: A rektorral viszont készülni fog egy promóvideó az OHV-vel kapcsolatban.
Varró Gergő: Holnap a kihelyezett tanszékvezetői értekezleten meg fogja kérdezni, miért nem
szeretnének a videóban szerepelni az oktatók.

Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:




Csicsely Tibor helyét mostantól Csizmadia Eszter vette át, ő lett a létesítményvezető a
Primogen FM-nél a Kármán Tódor Kollégiumban.
A karok közötti kollégiumi férőhelyosztás időpontja még kérdéses, január végén lesz
valószínűleg.
Az ingyenes vendégéjszakákat nem támogatja a Kancellária Kollégiumok Igazgatósága,
össze kell gyűjtenünk az előző félévek ingyenes vendégéjszakáinak időpontjait,
indoklással.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb
1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.
e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu

-3-

2016.01.12.
emlékeztető
Vatai András: Másik kollégiumban végzett közösségi munkáért kaphat-e ösztöndíjat gépész
hallgató?
Kovalovszki Máté: Ezzel kapcsolatban hoztunk már korábban egy elvi döntést: ha a
kollégiumban nagyszámú gépészkaros hallgató lakik és a munka az adott kollégiumi
közösségért végzett, akkor figyelembe vehető a tevékenysége.
Varró Gergő: A tevékenység konkrét súlyozására ki kell dolgozni még egy módszert. Jövő
hétre lesz javaslat.
Varró Gergő: A mentorokra tett javaslatról is szükséges döntenünk: a KTK vezető mentori
pozícióról, a KTK-ba 4 mentor helyről, a Vásárhelyi Pál Kollégiumban 2 helyről (ez utóbbira
1 jelentkező van csak) kell döntenünk.
Kovalovszki Máté beszámolt a mentormeghallgatásokról: nagyon kirívó eset nem volt se
pozitív, se negatív irányba. Juhász Zoltán az értékelésében jól összefoglalta a lényeget, ehhez
ő sem tud sokat hozzátenni.
Varró Gergő: Juhász Zoltán munkájának minőségét nem lehet megkérdőjelezni.
Varró Gergő: Ki az, aki támogatja, hogy a KTK vezető mentora Juhász Zoltán legyen?
A GHK 12-0-0 arányban támogatta Juhász Zoltán pályázatát, így őt fogjuk javasolni a
KTK vezető mentori pozíciójára.
21:24: megérkezett Kun Levente Alex.
A 4 db KTK mentori pozícióra 6 fő pályázott: Balogh Árpád, Búti Magor, Perjési Péter,
Rózsavölgyi Balázs, Turcsán Tamás és Uzonyi Sándor.
A pályázók az alábbi számú szavazatokat kapták:
Balogh Árpád - 1
Búti Magor - 3
Perjési Péter - 13
Rózsavölgyi Balázs - 9
Turcsán Tamás - 13
Uzonyi Sándor – 12
1 db érvénytelen szavazat érkezett.
Varró Gergő: a szavazás értelmében az alábbi 4 mentorra fogunk javaslatot tenni: Perjési
Péter, Rózsavölgyi Balázs, Turcsán Tamás és Uzonyi Sándor.
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A VPK 2 helyére 1 jelentkező volt: Tácej Tamara. Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki
támogatni tudja Tácej Tamara pályázatát.
A GHK 12-1-0 arányban támogatta Tácej Tamara pályázatát, így őt fogjuk javasolni a
VPK mentori pozíciójára.

Szociális Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:




Részt vett Külső Szociális Bizottság ülésen, ahol a bírálói vizsgákhoz készített próba
pályázatokat nézték át, és módosították.
A pályázati kiírás hirdetve lett, az Egységes Szociális Rendszer elindult.
Volt már egy felkészítő a bírálói vizsgákra, még várható további is, gyakorlóbírálások
is lesznek. A kollégiumi férőhelyhez leadott pályázatok előbírálása az Educatio-val
párhuzamosan és utána hétvégén fog történni.

Gazdasági Bizottság
Német Roland bemutatta a Gólyabál részletes tervezett, és megvalósult költségvetését. A pult
elszámolását még nem kapta meg, ezen kívül a többi tételt ismertette.

Rendezvény Bizottság
Polgár Eszter elmondta a következőket:


Szigeti Milánnal, Varró Gergővel és Német Rolanddal bejárták a csillebérci tábort,
mint a Gólyatábor lehetséges helyszínét. Régi úttörőtábor, kb. 1000 fős
befogadóképességgel. A tábor több részre van osztva, nagyobb kőházakkal és kisebb
ifjúsági táborokkal. A számunkra megfelelő rész egyenként 180 fős táborokból, 10 fős
kőházakból áll. Füves és betonnal borított területek is tartoznak a táborhoz, a közelben
nincsen lakott terület. Kb. 250 fős ebédlővel, több ételkiadó ablakkal rendelkeznek.
Pultot is állíthatunk majd fel a tábor területén. A faházak és kőházak között árban is van
különbség, érdemes lenne kibérelni a faházakból legalább egyet raktárnak. Az egyetlen
gond az, hogy a tábor többi része nem lekeríthető, így a felügyeletre több figyelmet kell
fordítani.

Rózsavölgyi Gréta: Szendvicseket, vagy valami ennivalót árusítsunk mindenképpen, mert előző
évben ezzel gond volt.
Varró Gergő: Pontos árajánlatot kaptunk már?
Szigeti Milán: Még nem, de résztvevők számától függ a tábor ára. Az előző éves árajánlat
alapján kicsit drágább, mint az eddigi táborok.
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Varró Gergő: A tábor drágább, viszont sok költséget megspórolunk: pl. a vonat költsége.
Beszélnünk kell a dátumokról is.
Varró Gergő javasolja az augusztus 21-24-et, másik javaslatként 19-22. érkezett.
Szimpátiaszavazáson a GHK az első javaslatot támogatta.
Polgár Eszter beszámolt az alábbiakról is:





A tankörvezetői pályázat kiírását fel fogja küldeni a belső levelezőlistára
véleményezésre. A pályázat leadási határideje előreláthatólag regisztrációs hét vége
lenne.
A Gólyahajó szervezésével kapcsolatban beszélt a Vegyészmérnöki Kar képviselőivel,
kb. 500 főt tudnának hozni a rendezvényre. Az építészmérnök hallgatókkal közösen
szokták szervezni a Gólyahajót, sőt, még az építőmérnökök is elférnének az 1000 fő
befogadóképességgel rendelkező hajón. A tervezett időpont a regisztrációs hét eleje
lenne.
A Szakmai és Kulturális héttel kapcsolatban írni fog a tanszékeknek.

Varró Gergő: Dr. Czigány Tibor felhívta a figyelmét, hogy idén van Kármán Tódor 135.
születésnapja, megemlékezést fogunk szervezni ezen alkalomból.

PR Bizottság
Varró Gergő kérte Szikszai Fannit, hogy az Educatio kiállítással kapcsolatban doodle-t írjon
ki, hogy a rendezvény ideje alatt folyamatosan legyen kint minden szakról legalább egy ember.
Kun Levente: Előző napon a szóróanyagokat, egyéb kellékeket ki kell majd vinni, a szállítás
meg lesz oldva az egyetem részéről.

Ösztöndíj Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy a Közéleti ösztöndíjjal kapcsolatos hibát jelezzük a Hallgatói
Szolgáltatói Igazgatóságnak.
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Egyebek
Varró Gergő: Mindenki mondja el, mivel fog foglalkozni a következő heti GHK ülésig.
Ezután minden képviselő beszámolt arról, hogy milyen tevékenységeket fog végezni a
következő GHK ülésig.
Ülés vége: 22:55
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Szaller Ádám
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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