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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.
A GHK tagjai kis zárthelyit írtak egyetem- és szabályismeretből.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:






Az előző napi Szenátuson az egyetemi tanári kinevezésre a javaslatok elfogadásra
kerültek: Dr. Imre Attila pályázatát a Szenátus 100%-os arányban támogatta.
A Vezetői Értekezleten szó volt az Educatio kiállítás tapasztalatairól.
Dr. Bihari Péter készíteni fog egy mintafájlt, ami alapján az új típusú tantárgyi
adatlapokat készítenie kell a tanszékeknek.
Múlt héten a Babinszki Imre Ösztöndíjra beérkezett pályázatok elbírálásra kerültek.
Szombaton kint járt Dr. Czigány Tibor a GPK standjánál Educatio kiállításon,
megdicsérte a kint lévőket.
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Varró Gergő Nagy Editet, Perger Dávidot, Német Rolandot és Szaller Ádámot felkérte
a tanszékvezetői pályázatok véleményező bizottságaiba.

A GHK ülése előtt külön ülést tartott az öntevékeny körök és egyéb közösségi életben szerepet
játszó öntevékeny csoportok pontozásáról a közösségvezetői ülésen elhangzottak alapján.
Varró Gergő bemutatta a végleges javaslatot.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az öntevékeny körök munkájának
súlyozásával kapcsolatban bemutatott javaslatot.
A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Varró Gergő bemutatta a Kármán Tódor Kollégiumban nevelői szobában történő elhelyezésre
vonatkozó pályázat kiírását.
A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

EHK
Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:











A szponzoroktól beérkező pénzekkel kapcsolatban egyeztetések folynak arról, hogy
hogyan lehet ezeket kezelni.
A KHK csapatépítő hétvége szervezése folyamatban van.
El kellene döntenünk, hogy a gödi tábort csapatépítés céljából igénybe szeretnénk-e
venni, az időpontokat időben le kellene foglalni.
Az Oktatási Dékánhelyettesi Értekezleten Dr. Bihari Péter bemutatta a készülő új TVSz
strukturális felépítésének tervezetét.
A tárgyak Neptunba felvitt adatainak hiányával kapcsolatban is akadnak problémák (pl.
nem a megfelelő oktató van beírva az adott tárgyhoz). Ezt ellenőrizni kellene.
Az MSc képzésüket kezdő hallgatókat még nem értesítették ki központilag a kollégiumi
jelentkezéssel kapcsolatban, de ez meg fog történni.
A Nagytétényi úti Kollégiumot az ELTE tervezi felújítani.
A szociális pályázat bírálói vizsgák elkezdődtek.
Az Egyetemi Jeges Est szervezése folyamatban van.
A Slip időpontja ismét ütközni fog a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar (GTK)
kari napjaival, pedig mi korábban jeleztük, hogy a 11. héten tartanánk, direkt az ütközés
elkerülése végett. A GTK tagadta azt, hogy mi korábban foglaltuk le az időpontot, és
azzal érvelt, hogy a rendezvényüket az egyik tanszékük támogatja, és ők szeretnék, hogy
ott legyen a rendezvény. Problémát fog okozni, hogy a hallgatókat egymás elől fogják
elcsábítani a rendezvények. Találkozót fogunk kezdeményezni a GTK HK elnökével és
rendezvényszervezőjével az ügy megoldása érdekében.

Varró Gergő elmondta, hogy


A balatonlellei táborozás időpontját egy nappal eltolták.

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

-2-






2016.01.26.
emlékeztető
A HK ZH időpontja február 29. 18:00. Kiküldte a felkészítők időpontjait, illetve a
megtanulandó anyagok listáját, és a beosztást is. A zárthelyi eredménye a HK-k
teljesítményalapú jutalmazásába is beleszámít - minél jobb eredményt érünk el, annál
több pénzt tudunk a hallgatókra fordítani.
A HK tömb előterének takarítása történjen meg, mert el vagyunk maradva!
A következő héten nem kedden fogunk ülést tartani, listán egyeztetni fogunk, hogy
mikor pótoljuk ezt. Valószínűleg vasárnap, mivel a kollégiumi férőhelyosztás előzetes
eredményét ekkor el kell fogadnunk.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid elmondta a következőket:





A Gépelemek I. és II. tárgyakkal további problémák vannak, bár a vizsgahelyek bővítve
lettek (azok, akik felvettek egy vizsgát, de nem jelentek meg, nem kaptak plusz
lehetőséget). Pár hallgató lemaradt a vizsgákról. A vonatkozó törvény szerint biztosítani
kell a vizsgázási és az egyszeri pótlási lehetőséget a hallgatóknak, viszont aki felvette a
vizsgát, és nem jelent meg, annak biztosítva volt a lehetőség, csak nem használta ki. A
tanszék vizsgahelyszám-csökkentési kérelme indokolt volt, viszont a magas bukási
arány miatt mégsem volt elég vizsgahely. Kérdőívet fog összeállítani, amiben a
hallgatók leírhatják, szerintük mi a gond a tantárggyal, miért ilyen magas a bukási arány.
Az évfolyamok Facebook csoportjaiban több helyen hibás információk keringenek.
Kérte a GHK tagjait, hogy ha valahol ilyet látnak, jelezzék, vagy javítsák. Nem egyszerű
20-30 Facebook csoportot egyszerre figyelni egy embernek.
A jegyzetpályázatot lassan ki kellene írni, a kérdőív kiértékelését be kell fejezni.

Polgár Eszter: Matematika A1 tárgy egyik demonstrátorával beszéltek, aki szerint a
gyakorlatok tananyagai a 2 évvel ezelőtti előadáshoz kapcsolódnak. Mivel változott az előadó
személye, a gyakorlatok anyagai nem illeszkednek az előadáshoz, ott ebből adódik a magas
bukási arány.

Kollégiumi Bizottság
Varró Gergő elmondta, hogy a doktori képzésre felvételizőknek nem lesz még a kollégiumi
jelentkezésig felvételi eredményük. Mivel valószínűleg a hallgatók túlnyomó többségét fel
fogják venni, a helyeket félretesszük a számukra.
Nagy Edit elmondta, hogy a kollégiumi jelentkezésről Facebookon emlékeztessük a
hallgatókat, nehogy valaki lemaradjon róla.

Szociális Bizottság
Varró Gergő elmondta a következőket:


A szociális pályázatok előbírálása megtörtént a hétvégén
férőhelypályázatokhoz, köszöni szépen mindenki segítségét ebben.
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A szociális pályázat bírálói vizsgákon próbáljunk elsőre átmenni, HK teljesítményalapú
ösztöndíjába beleszámít a sikeresség.
A hiánypótlások feldolgozása folyamatban van.

Gazdasági Bizottság
Német Roland elmondta a következőket:




A Műegyetemi Ifjúsági Nonprofit Szolgáltató Kft. záróanalitikáját megkaptuk, bár
vannak még kérdéses tételek benne.
Egyeztetni fog Orbán Balázzsal a felmerült kérdésekről a zárással kapcsolatban.
Felküldte a belső levelezőlistára a kari rendezvénynaptár jelenlegi verzióját.

Rendezvény Bizottság
Polgár Eszter elmondta a következőket:







A Kultúrhéttel kapcsolatban felvette a kapcsolatot a tanszékvezetőkkel.
A KÁTÉ-sok a Hátizsákkal Európában c. előadás előadójával beszéltek, vállalta a
programot a Kultúrhétre.
Dr. Vad János is visszajelzett, hogy a Vadhús zenekarral fel tudnak lépni.
A Kultúrhét megnyitójának megtartására Dr. Bihari Pétert tervezi felkérni.
A mai napon is összeültek szponzorok keresésével kapcsolatban néhány Kari
Rendezvény Bizottság taggal, a tárgyi felajánlásokra fognak koncentrálni.
Felkeresték azt a két egyetemet, akik Csillebércen tartják a gólyatáboraikat. Az egyikük
véleménye nagyon pozitív volt (120 emberrel szoktak menni), a másik, kb. 1000 fővel
táborozó egyetem viszont negatív véleménnyel volt a tábor minőségéről.

PR Bizottság
Szikszai Fanni elmondta a következőket:




Elkezdték a szponzorok keresését, Német Roland meg fogja adni azon cégek
elérhetőségeit, akik eddig támogatást nyújtottak a GHK rendezvényeihez.
A Slip-hez az egyik cég sátrát valószínűleg sikerülne megszerezni tárgyi felajánlásként,
ezen több százezer forintot lehetne spórolni.
A GHK PR kiadványának mintáját fel fogják küldeni a belső levelezőlistára.

Egyebek
Polgár Eszter: A GHK honlapon a képviselők képeit frissíteni szükséges.
Vatai András: GSZK vezetőségi ülés lesz kedden 18:00 órától. Ő nem tud részt venni rajta,
kéri, hogy valaki helyettesítse.
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Perger Dávid: Az ERASMUS pályázatok bírálása nemsokára elkezdődik, a szociális
pályázatokkal párhuzamosan kell majd ezt csinálni. Kéri, hogy aki nem bírál szociális
pályázatot, segítsen neki.
Perger Dávid: Az elkövetkezendő két hétben (oktatási szünet) írjuk ki, hogy nem lesz
tanulmányi ügyelet.
Ülés vége: 22:49
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Szaller Ádám
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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