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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.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt az előző heti Dékáni Tanácson elhangzottakról:







Vezetői értekezleten ismét szóba került az egyetemi szintű, oktatók és hallgatók számára
egyaránt elérhető Matlab licensz vásárlása. Döntés született a vásárlásról.
Április 14-én Doktori Iskola Tanács ülés lesz, itt a PhD képzési terv átalakításáról
fognak beszélni.
Dr. Mészáros István (ATT) Elektromágneses anyagvizsgálat alapjai című nyilvános
habilitációs előadására március 30. (szerda), 9:15 órakor kerül sor a KF51-ben.
A diplomaátadó ünnepségek pénteken 10 és 14 órai kezdettel kerülnek megrendezésre.
A tanszékvezetői pályázatok véleményezése folyamatban van, ezen dolgoznak a kijelölt
bizottságok.
A következő Kari Tanács áprillis 28-án (csütörtökön) 14 órától lesz.
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EHK
Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:




Daku Dávid az új cégről most pénteken fog beszélni a Kancellárral.
Az internethálózat fejlesztési terve kidolgozás alatt van – kérdéses, hogy a beszerzendő
eszközöket milyen szervezeten keresztül lehet majd megvenni.
A készülő TVSz-szel kapcsolatos észrevételeket Perger Dávid továbbította Krisztián
Dávidnak (az EHK oktatási referensének), ő pedig Dr. Bihari Péternek.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid elmondta a következőket:






TVSz változtatásokkal kapcsolatos megjegyzések:
o Párhuzamos képzésnek csak az fog számítani, ha valaki mindkét képzésen aktív.
o A kedvezményes tanulmányi rend feltételei jelentősen szigorodnak majd
várhatóan.
o A puskázással kapcsolatos résznél felmerült, hogy biztosan kell-e, hogy elbukja
az adott tárgyat az, aki tiltott segédeszközt használ.
A költségtérítés és önköltség csökkentési kérelmek elbírálásra kerültek, idén kb. 40-en
adtak le kérvényt, az előző féléves 70 feletti létszámhoz képest ez jelentős csökkenés.
Bizottsági ülést fog tartani a következő héten hétfőn. Az üléssel kapcsolatos anyagokat
fel fogja küldeni a GHK belső levelezőlistájára, ezeket át kell nézni mindenkinek az
ülés előtt.
A jegyzetpályázat kérdőívét kiértékelte, a kiemelt tárgyak listáját szükséges
meghatározni. Ehhez várja a javaslatokat.

Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:




Részt vett mentori ülésen, itt az egészségnap szervezéséről volt szó.
Következő héten hétfőn előreláthatólag szobaellenőrzést fognak tartani.
Részt vett Külső Kollégiumi Bizottság ülésén:
o szóba kerültek karonként a kollégiumba sorolás elvei
o felmerült az is, hogy szükség lenne leszabályozni, hogy egy karnak hány
hallgatója kerülhet olyan kollégiumokba, amelyikekben az adott karnak nincs
férőhelye, illetve milyen feltételek mellett
o a kollégiumi honlapok frissítve lesznek – az EHK-nak, és a BME-nek is van
kollégiumokról szóló webes felülete, ezeket kellene átalakítani.
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Nagy Edit: A szobaosztó algoritmus fejlesztésével mi a helyzet?
Kovalovszki Máté: A TTK még nem bólintott rá, a határidőt viszont már kitűzték a tesztüzem
elindulására.
Kovalovszki Máté: A kollégisták adatait is elküldte már a megfelelő egyetemi szervhez
ellenőrzésre kb. egy hónapja, de még mindig nem kapott választ.

Gazdasági Bizottság
Német Roland elmondta, hogy a Kulturális és Szakmai Hét gazdasági szempontból rendben
lezajlott. A fellépők díjaival kapcsolatban Vidák Miklóst (az EHK gazdasági referensét) kell
keresni.
Nagy Edit: A Slip csapatjelentkezés hogy áll?
Szikszai Fanni: Készül a felhívás, az idei Slip logó is szerkesztés alatt van.

Rendezvény Bizottság
Polgár Eszter elmondta, hogy lezajlott a Kulturális és Szakmai Hét, majd beszámolt a hét
eseményeiről. A Kármán Nap is csúszás nélkül befejeződött. A KRB munkájával nagyon meg
volt elégedve: minden feladatot tökéletesen elvégeztek.
Szigeti Milán: A GHK készíttethetne plusz egy garnitúra pólót a KRB tagjainak, hogy a Slipen ne egész héten egy pólóban kelljen lenniük.
Varró Gergő: Érdemes lenne más színűt, nem szürkét csináltatni nekik, mert ezzel könnyen
elvesznek a tömegben.
Polgár Eszter: A BME Together-re kb. 80 db jegyet adtunk el.

PR Bizottság
Szikszai Fanni elmondta, hogy elkészítette a Slip promójának ütemtervét, felküldte a GHK
belső levelezőlistájára. Ehhez várja az észrevételeket.
Kun Levente Alex: Mi a helyzet a Slip facebook oldalával? Az előző évi rendezvény
főszervezői nem hajlandóak átadni az adminisztrációs jogot a GHK-nak.
Varró Gergő: Az egyetem nevét is használják az oldalon, ez pedig levédett név. A kar vezetése
intézkedni fog az oldal visszaszerzése érdekében.
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Egyebek
Varró Gergő elmondta a következőket:



a GHK szakmai hétvégéjét a 9. oktatási hét végén tartanánk, április 15-17-ig, Gödön.
a féléves beszélgetéseket el kell kezdeni, írni fog ki időpontokat.

Okolicsányi Péter: A külsős kollégiumi kártyák nagy része elkészült, ha fogadóidőben jön
valaki értük, a vitrinből kell odaadni nekik.
Perger Dávid: Az egyik oktató kereste Török Adriennt (KTH tanulmányi szakértője), hogy az
óráján részt vevő egyik hallgatóval mentális problémák lehetnek. A BME pszichológusához
fogjuk irányítani.

Ülés vége: 22:40
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Szaller Ádám
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Következő ülés várható időpontja: 2016. március 22. (kedd)

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

-4-

