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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
Szaller Ádám és Varró Gergő beszámolt az előző két Dékáni Tanácson elhangzottakról:




A Képzési és Kimeneti Követelmények jogszabályban várhatóan áprilisban jelennek
majd meg.
Dr. Korondi Péter kezdeményezésére egyeztetés kezdődik a karon oktatott informatika
tárgyakkal kapcsolatban, illetve felmerült a Fizika A2 tárgy tananyagának
felülvizsgálata is.
Az ipari termék- és formatervezők közül csak nagyon kevesen teljesítették sikeresen a
Matematika A1 tárgyat.
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Szóba került a docensi kinevezésekkel kapcsolatos kari szabályzat kialakítása - a
kinevezés feltételeit fogja tartalmazni ez a dokumentum.
Az intézményfejlesztési terv véleményezve visszaérkezett az Emberi Erőforrások
Minisztériumától.
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program pályázatok kiírásra kerültek,
nem lesz egységes egyetemi pályázat erre – karonként kell pályázni majd.
A diplomaátadóra szóló meghívó innentől kezdve csak egy levélben kiküldött A4-es lap
lesz.
MSc képzésről szóló tájékoztató és beiratkozás volt a mai napon délután.
2016. március 31-én PhD tájékoztató lesz.
Múlt héten volt a külföldi hallgatók diplomaátadója.
A Babinszki Imre Ösztöndíjpályázat eredményei megszülettek.
2016. március 18-án 10 és 14 órakor lesznek a diplomaátadók. Javaslat oktatói beszédre
délelőttre Dr. Kovács Ádám, délutánra Dr. Kajtár László. A hallgatói beszédekre MScre Vígh Miklóst javasoljuk, BSc-re a GHK belső levelezőlistáján gyűjtünk javaslatokat.
Idén 145 éves a Gépészmérnöki Kar.
2016. február 25-én Kari Tanács lesz.
A Gépész Szakkollégium vezetői egyeztettek Dr. Czigány Tibor dékán úrral, meg
fogják keresni a tanszékvezetőket is.
Ismét felmerült annak az ötlete, hogy a jó tanulók korábban felvehessék a tárgyaikat a
többi társukhoz képest. Probléma, hogy ezzel a jó tanulók még előnyösebb helyzetbe
kerülnének, a gyengébbek pedig még nagyobb hátrányba. Az is gond, hogy nehéz
megállapítani egy határt, ami felett ezt engedélyeznénk.
A Kármán Stúdió elkészítette a BME Nyílt napról készült videót.

Jövő héten csütörtökön Kari Hallgatói Fórumot fogunk tartani az R épület 108. teremben a
hallgatói képviselők jutalmazásával (irányelvek, értékelési szempontok) kapcsolatban.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki jelentkezik vagy ki jelölne valakit a Fórum levezető
elnökének?
Szaller Ádám javasolta Varró Gergőt a Fórum levezető elnökének. Varró Gergő vállalta a
jelölést.
Varró Gergő elhagyta a termet.
Szaller Ádám megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a Kari Hallgatói Fórumon a
levezető elnök Varró Gergő legyen?
A GHK titkos szavazáson 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Varró Gergő visszatért a terembe.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki jelentkezik vagy ki jelölne valakit a Fórum
jegyzőkönyvvezetőjének?
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Varró Gergő javasolta Szaller Ádámot a Fórum jegyzőkönyvvezetőjének. Szaller Ádám
vállalta a jelölést.
Szaller Ádám elhagyta a termet.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a Kari Hallgatói Fórumon a
jegyzőkönyvvezető Szaller Ádám legyen?
A GHK titkos szavazáson 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Szaller Ádám visszatért a terembe.
Varró Gergő elmondta továbbá az alábbiakat:



Az Aud. max. táblájának felülete javításra került, a padlót is kicserélték azokon a
helyeken, ahol beázott.
Beszámolt a HK elnöki értekezleten elhangzottakról.

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni, hogy a KTK konditermét a kollégisták
ingyen használhassák a bérletárusítás elindításáig.
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
A GTK HK-val egyeztetett Varró Gergő és Szaller Ádám a Kari napok ütköző időpontjai miatt.
A két kar hallgatói képviselete megegyezett, hogy a két rendezvényt igyekszünk úgy
összeegyeztetni, hogy minél kevésbé üssék egymást a nagyobb fellépők produkcióinak
időpontjai.

EHK
Nagy Edit beszámolt az előző két heti EHK ülésen elhangzottakról:










A konzisztóriumi tagok megválasztásra kerültek.
Elfogadták a TJSz 3. sz. mellékletét is (rendkívüli szociális ösztöndíjakról szól)
Ősztől másfél évre be fogják zárni a Nagytétényi úti kollégiumot az ELTE által végzett
felújítás miatt. A V2-es épület felújításának ötlete is felmerült. Lehet, hogy különböző
budapesti munkásszállókban fognak helyet bérelni a hallgatók elhelyezésére a renoválás
idejére.
Az Oktatási Monitoring Rendszer helyett egy olyan felület kerülne kialakításra a tervek
szerint, ahol a kollégiumi és egyéb ügyekkel kapcsolatos problémákat is be lehetne
jelenteni.
Az OHV kampány folyamatban van, hirdessük a hallgatók között.
A szociális pályázatok bírálóinak megbízási szerződésben kell állnia az Egyetemmel.
Az EHK által szervezett szakmai és csapatépítő hétvégével kapcsolatos információk ki
lettek küldve a GHK belső levelezőlistájára.
A KJK HK 2 EHK képviselője lemondott.
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid elmondta a következőket:











Egyeztetett a Matematika Intézet vezetőivel, jelezte nekik a különböző Matematika
tárgyakkal kapcsolatos problémákat.
A mai napon részt vett Külső Oktatási Bizottság ülésén, ahol a Dr. Bihari Péter által írt
új TVSz tervezetet véleményezték. Hosszabb lesz az eddiginél, viszont sokkal átfogóbb.
Karunk oktatási dékánhelyettese hetente fogja küldeni a készülő szabályzat egyes
fejezeteit véleményezésre.
Szóba került, hogy a Kari Kreditátviteli Bizottságok nem működnek megfelelően, ezen
javítani szükséges.
Féléves tervek kari szinten:
o specializáció-választási fórumot szükséges szervezni, a GSZK-val való
egyeztetés után.
o OHV promó videó készítése
Két záróvizsgázó hallgató fellebbezett a záróvizsgája lebonyolításával kapcsolatban.
A Matematika M1 tárgy gyakorlata péntek délután van – a tárgy oktatója jelezte, hogy
a diplomaátadó miatt senki nem fog bemenni órára. Megoldást kell találni arra, hogy
emiatt ne maradjon el gyakorlat.
A jegyzetpályázat kiírását Kántor Tamás véglegesíteni fogja.
Dr. Bihari Pétertől a tankörök átlagait el kell kérnünk, a tankörök közötti tanulmányi
verseny eredményéhez.

Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:



Részt vett monitoring értekezleten. A fotelek le lesznek cserélve a Kármán Tódor
Kollégium társalgóiban.
A költözések zajlanak, a felmerülő problémák megoldásra kerültek.

Ösztöndíj Bizottság
Kántor Tamás elmondta a következőket:



A GHK ülés előtt tartott Ösztöndíj Bizottság ülésen átbeszélt ösztöndíjkiírásokat a
megbeszélteknek megfelelően módosítani fogja.
A héten még fog tartani bizottsági ülést a konzultációs és jegyzetpályázati
ösztöndíjakkal kapcsolatban.
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Szociális Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:




A mai napon kell mindenkinek véglegesítenie a szociális pályázatát.
Probléma adódott az Egységes Szociális Rendszerben a címtáras azonosítással, sok
hallgatói megkeresés érkezett. A hiba kijavításra került, a hallgatók tájékoztatva lettek.
A szociális pályázat bírálói vizsgák jól sikerültek a GHK tagjai számára.

Gazdasági Bizottság
Német Roland elmondta a következőket:



Polgár Eszterrel az EcoSimnél voltak szponzorációs megbeszélésen.
A holnapi napon kezdik a szponzorok keresését a Slip-hez.

Rendezvény Bizottság
Polgár Eszter elmondta a következőket:





A tanszékek már válaszoltak a Kármán Nappal kapcsolatos megkeresésekre.
Ismertette a Kulturális és Szakmai Hét programját.
A Gólyahajóval kapcsolatban egyeztetett a többi kar szervezőivel. Csütörtökön fog
visszajelezni az Európa hajó, hogy szabad-e a tervezett regisztrációs heti időpont. A
bevételek és a kiadások is eladott jegyek arányában osztódnának a karok között.
A mai napon Orbán Balázs tartott előadást a Kari Rendezvény Bizottság tagjainak.

Sport
Varró Gergő elmondta, hogy a Kármán Bajnoksághoz a szokásos kedd esti időpontot a Gépész
Sport Szakosztály lefoglalná.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja a Gépész Sport Szakosztály ismertetett
igénylését.
A GHK 15-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Külügy
Perger Dávid elmondta, hogy az Erasmus pályázatokat elkezdték elbírálni. 118 pályázat
érkezett be, a Gólyatanácsosok is segítettek a bírálásban.

Egyebek
A GHK tagjai által elvállalt feladatok határidős listáját áttekintettük.
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Tóth Amanda: A következő fél órában, aki tud, segítsen a szociális pályázatokkal kapcsolatos
e-mailek megválaszolásában.
Szikszai Fanni: A GHK PR kiadványának design-ját holnap 10 órától szerkesztik Faragó
Dénessel, aki szeretne segíteni, mehet.
Gulácsi Balázs: Nem lesz internetközelben csütörtöktől szerdáig. Varró Gergő átvállalja a
hírek kitételét.
Ülés vége: 23:30
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Szaller Ádám
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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