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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.
Varró Gergő köszöntötte az Áramlástan Szakosztály új körvezetőjét, Hidegh Gyöngyvért, és
kérte, mutatkozzon be.
Hidegh Gyöngyvér: A szakosztályban töltött első félév kicsit csalódásként érte, kevesebb
program volt, mint várta. Ezt jelezte a vezetőségnek, ezután több programot szerveztek. Gulyás
András tevékenységének szinten tartása a cél, a rendszeres foglalkozásokat stb. megtartják.
Igyekeznek minél több programot szervezni majd.
Kun Levente: Hány tagotok van?
Hidegh Gyöngyvér: Jelenleg 40 aktív, 25 próbás tagunk van.
Varró Gergő: Ki számít aktív tagnak? Mit kell tenni, hogy valaki aktív tag lehessen?
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Hidegh Gyöngyvér: Pontozási rendszer alapján, egy aktív tagnak részt kell vennie egy
előadáson, egy üzemlátogatáson, és a tagozati foglalkozások valamelyikén.
Kun Levente: Van valami nagyobb programotok, amit terveztek a félév során?
Hidegh Gyöngyvér: Besenyei Péterhez remélhetőleg kapnak kontaktot, ő tartana majd előadást.
Varró Gergő ezután megköszönte a bemutatkozást, sok sikert kívánt.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy Hidegh Gyöngyvér legyen az
Áramlástan Szakosztály új vezetője?
A GHK 15-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
A GHK tagjai ezután kis zárthelyit írtak egyetem- és szabályzatismeretből.
Német Roland elmondta, hogy az egyetemi Jeges Est elmarad. A jegyek árát vissza fogjuk adni.
A Gépész Sport Szakosztály tagjai is fognak visszavenni jegyeket.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:







Az EHK segítene a régebben kezdett állami ösztöndíjas doktoranduszok ösztöndíjának
korrigálásában.
A diplomaátadó meghívók most már csak e-mailben lettek kiküldve.
A tanszékek véleményezni fogják a Dr. Korondi Péter által írt informatika tárgyakkal
kapcsolatos változtatási javaslatokat.
Dr. Kovács Ádám elmondta, hogy az idegen nyelvű képzéseknél is be lesz állítva
szűrőként, hogy az alapképzésesek ne vehessenek fel mesterképzéses tárgyat.
A K épületi új termek elkészültek, már használják is őket.
Azon hallgatók számára, akik külföldön hallgattak legalább egy félévet, kérdőívet
fogunk összeállítani a külföldi képzésekkel kapcsolatos tapasztalataikról.

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Kun Leventét, Polgár Esztert és
Perger Dávidot a február 25-ei Kari Tanácson Rózsavölgyi Gréta, Kántor Tamás és Szaller
Ádám helyettesítse?
A GHK titkos szavazáson 15-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Varró Gergő elmondta, hogy mostantól meg lehet tartani az egyetemi bulikat. Meg fogják
nézni, hogy melyik heteken milyen profitot hoznak a rendezvények – lehet, hogy lesznek olyan
hetek, ahol nem fogják engedélyezni a rendezvényt, mivel nem lenne megfelelő nagyságú a
forgalom. Akik fizetést kapnak, nem fogyaszthatnak alkoholt a rendezvény ideje alatt.
A kollégiumi internetszolgáltatással kapcsolatban a Kármán Tódor Kollégiumra vonatkozó
fejlesztési tervet még nem kapta meg. Március elejéig mindenképpen ingyenes lesz az
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internetszolgáltatás a KTK-ban, az első ösztöndíj kifizetési időpontot követően kell majd
befizetni az internetdíjat.
A konditerem bérletekkel kapcsolatban nincs új fejlemény.

EHK
Kun Levente Alex beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:









Egyeztettek balatonlellei táborról a Kancellárral, a nem feltöltött helyek díjainak
visszafizetésével kapcsolatban. A tábori büfé üzemeltetésére 89 napra írnak ki
pályázatot.
A kari HK-k költségvetésével kapcsolatban február 25-ig lehet egyeztetni, március
elejéig kell elkészíteni.
Az új TVSz első részletét már megkaptuk, ezzel kapcsolatban a vélemények össze lettek
gyűjtve. A VIK HK felvetette, hogy a kari bizottságokba ne csak mandátummal
rendelkező tagokat delegálhassanak a kari hallgatói képviseletek.
A kollégiummal kapcsolatban leadott 7 ingyenes vendégéjszakára vonatkozó
javaslatunkból 5 lett engedélyezve.
A szakkollégiumok tagjai számára biztosítani kell azt, hogy közel lakhassanak
egymáshoz. Kérdés, hogy ez egy kollégiumot, vagy egy emeletet, esetleg egymás
mellett lévő szobákat jelent-e, jogi állásfoglalást kérnek.
Az EHK honlapjára kikerült a teremfoglalási pályázatok eredménye. A Kármán
Bajnokság idősávjára és vasárnap estére megkaptuk a KTK tornatermét.
A HÖOK közgyűléssel kapcsolatban holnap estig lesz kiküldve tájékoztatás.
Az ösztöndíjak kiírásaival kapcsolatban mindenhol módosításokra van szükség, sokáig
tart az egyeztetés folyamata. A Jogi Osztály kicsúszott a TJSz-ben rögzített 15
munkanapos véleményezési határidőből, azonban a szabályzat azt nem tartalmazza,
hogy ennek ellenére kiírhatjuk az ösztöndíjakat.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid elmondta a következőket:







Próbálta keresni Dr. Bihari Pétert az energetikus és mechatronikus hallgatók Fizika
A2E és Fizka A2 tárgyaival kapcsolatban, de nem sikerült elérnie. Mivel az energetikus
évfolyam is kapott a terméktervezők mellett felmentést a Fizika tárgyuk
előkövetelménye alól (Matematika A1), szeretné, ha a mechatronikusok is megkapnák.
Kapni fogunk a HSZI-től csak Neptun kódokat tartalmazó hallgatói listát az OHV
nyeremények sorsolásához.
A Külső Oktatási Bizottság ülése elmaradt, mivel nem érkezett újabb TVSz részlet
véleményezésre.
Csütörtökön este 20 órától TOB ülés lesz.
A tanulmányi ügyelet időpontja hétfőn 12:00-13:00-ig és csütörtökön 10:00-11:00-ig
lesz ebben a félévben.
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Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:




A KEFIR fejlesztésének második szakasza következik. Csütörtökön fog találkozni a
fejlesztőkkel, be fogja nekik mutatni az általunk használt férőhelyosztó algoritmust.
A hétvége folyamán egyeztetni fognak az egyes karok szobafoglalási rendszerével
kapcsolatban.
A KTK-ban a fotelek felújítva (kárpitozás, szivacscsere) vagy cserélve lesznek.

Ösztöndíj Bizottság
Kántor Tamás elmondta a következőket:





A mesterképzésüket kezdő hallgatók számára nem tudunk az eddigiek szerint
tanulmányi ösztöndíj helyett kiegészítő ösztöndíjat osztani, mivel a Jogi Igazgatóság
állásfoglalása szerint nem felel meg a TJSz-nek az eddigi kiegészítő ösztöndíj pályázati
kiírása. Emiatt ők is tanulmányi ösztöndíjban fognak részesülni, azonban ez továbbra
sem tökéletes megoldás, mert a hatályos TJSz alapján csak a felvételi vizsgára kapott
pontszám alapján lehet számukra ezt kiosztani, amivel nehéz differenciálni.
Az összes általunk küldött ösztöndíjkiírást visszaküldte a Jogi Igazgatóság módosításra.
Felmerült a Sport Ösztöndíj pontozásának átalakítása.

Szociális Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:






550 darab szociális pályázatot adtak le online, vasárnap este és hétfőn minél több
bírálóra lesz szükség.
Varró Gergő bevitte az EHK-hoz a HK közeliek szociális ösztöndíjpályázatait, amiket
ott fognak elbírálni.
A pályázók közül egy hallgató problémát jelzett a pályázathoz benyújtandó
dokumentumokkal kapcsolatban. Szerinte jogtalanul kérünk tőle bankszámlakivonatot.
A megkeresése továbbítva lett az EHK felé.
További két gépészkaros bíráló tett sikeres vizsgát.

Gazdasági Bizottság
Varró Gergő elmondta, hogy Orbán Balázs szerint nem a legszerencsésebb, hogy
csütörtökönként gyakorlatilag 5 egyetemi klub egymás elől vonja el a vendégeket. Megoldást
jelenthet, hogy mivel ezek a klubok kéthetente nyitnak ki, legalább ne ugyanazokon a heteken
legyenek nyitva.
Antal Laura: Az építőmérnöki karosokkal már az Old’s Clubosok ezt már korábban is
hasonlóan csinálták.
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Rendezvény Bizottság
Polgár Eszter elmondta a következőket:






A Kulturális és Szakmai Hétre a KÁTÉ-sok is szerveztek előadást. Minden este lesz
koncert is az aulában.
Elkezdődött a Slip-re a támogatók keresése, eddig két cég jelzett vissza pozitívan.
A tankörvezetői pályázatok beérkeztek, 61-en pályáztak. Érkezett egy határidőn túli
pályázat is. Varró Gergő javasolja, hogy az első foglalkozásig (csütörtök 18 óra) aki
jelzi, hogy jelentkezne, az járhasson a foglalkozásokra.
A tankörvezetői foglalkozások felelősei Rózsavölgyi Gréta és Szigeti Milán lesznek.
Szigeti Milán egyeztette a félév során tartott foglalkozások programját.

Kun Levente: A Harmadoló estet el kellene kezdeni hirdetni, mivel 3 hét múlva lesz.
Német Roland: A jegyár maradjon az eddigi 2000 Ft.

Iroda
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a GHK ügyeleti ideje keddenként
19-20 óra között legyen?
A GHK 14-0-1 arányban támogatta a javaslatot.

PR Bizottság
Szikszai Fanni elmondta, hogy a PR kiadványhoz még várja a véleményeket. Egyeztetni
szükséges azzal kapcsolatban, hogy a beérkező szponzorációs pénzeket hogyan tudjuk
fogadni.

Külügy
Perger Dávid: Erasmus pályázatok állása: Szentannai Pálhoz fog menni csütörtökön a
pályázatok szakmai részét elbírálni.
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Egyebek
Rózsavölgyi Gréta bemutatta a szintfelelősi posztra beérkezett pályázatokat, illetve a
javaslatát. A 8. emeletre hárman is pályáztak.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki tudja támogatni a 8. emeleti felelős kivételével a többi
szintre tett javaslatot.
A GHK 15-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Varró Gergő megkérdezte, hogy a 8. emeletre pályázó egyes jelölteket ki támogatja.
Titkos szavazáson:
Hajdú Zsombor 4 szavazat
Faragó Dénes 3 szavazat
Juhász Tibor 8 szavazat
A GHK döntése alapján Juhász Tibor lesz a 8. emeleti szintfelelős a 2015/2016. tavaszi
félévben.
Varró Gergő elmondta,
 a Gépész Szakkollégiummal kapcsolatban:
o Egyeztet Dobai Attilával a GSZK SzMSz-ével kapcsolatban.
o A General Electrics támogatni fogja a GSZK-t.
o A szakosztályokban végzett szakmai tevékenységre valamilyen pontozást ki
lehetne találni, erről Ösztöndíj Bizottságon beszélni fogunk.
 A HK ZH közeledik, mindenki kezdjen el tanulni!
Szikszai Fanni: A hallgatók figyelmét hívjuk fel arra, hogy a jelenlegi félév 15. hetének
hétfőjén még lesz oktatás.
Ülés vége: 23:25

....................................

....................................

Szaller Ádám
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Következő ülés várható időpontja: 2016. február 23. (kedd)
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