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Vendégek: Mucsi Márk, Veres Péter, Bán Dóra
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 a vendégeket, akik a közelmúltban történt körvezető váltások miatt
jelentek meg az ülésen.
Épületgépész Szakosztály
A Épületgépész Szakosztály részéről Veres Péter leköszönő elnök foglalta össze a múltbéli
tevékenységét. Összességében elégedetten zárja le ezt az időszakot, több gyárlátogatást, illetve
egyéb programokat szerveztek a körtagokkal. A kör vezetését Bán Dóra veszi át, aki elmondása
szerint igyekszik a kör eddigi élénk tevékenységét fenntartani. Tervei alapján nagyobb
hangsúlyt fektetne viszont a körön belüli munka menedzselésére.
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Alakítástechnika Szakosztály
Az Alakítástechnika Szakosztály részéről Mucsi Márk leköszönő elnök foglalta össze a
múltbéli tevékenységét. Kiemeli, hogy sok új aktív taggal bővült a kör a terveknek megfelelően.
A szakosztály vezetését Rumony András veszi át, aki beszámol arról, hogy több projekt is
folyamatban van az irányítása alatt, mint egy szemléletesebb logó készítése a KÁTÉ
segítségével, illetve több új berendezés elkészítése. Szeretnének majd emellett bemutatkozó
videót, illetve brossurát is készíteni.
Varró Gergő megköszönte a körök eddigi munkáját, illetve sok sikert kíván a továbbiakhoz.
Rumony András elhagyta a termet.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy az Alakítástechnika Szakosztály új
körvezetője Rumony András legyen.
A GHK titkos szavazáson 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy az Épületgépész Szakosztály új
körvezetője Bán Dóra legyen.
A GHK titkos szavazáson 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Rumony András visszatért a terembe.
Varró Gergő bejelenti, hogy Antal Laura Csenge leköszönése következtében, a 2015. évi
rendes Tisztújítás eredménye alapján kiértesítette a szavazatszámok szerint soron következő
hallgatót.Hegyi Bence élt a mandátum lehetőségével, köszönti, mint a GHK új tagját.

Elnöki beszámoló
Varró Gergőt a mai napon tanulmányi elfoglaltsága miatt Perger Dávid helyettesítette a Dékáni
Tanács ülésén. Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:




Tájékoztató fórum lesz az oktatóknak a megújult Képzési és Kimeneti
Követelményekről (röviden KKK).
Folyamatban vannak megbeszélések a Paks II projektnél végezhető gyakornoki
munkalehetőségekkel kapcsolatban.
A Magyar Villamos Művek céges ösztöndíjat hirdet, amelyben mesterképzésben
résztvevő hallgatókat támogatnának, a végzés után náluk való elhelyezkedésért cserébe.

20:25 Kántor Tamás megérkezik.

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-







2016.03.29.
emlékeztető
A sikertelenségi statisztikák elemzése miatt tanszéki javaslatok készülnek a problémák
megoldásra.
Folyamatban van a Felvételi Kalauz megújítása.
o A szakok logójának elkészítésére pályázatot ír ki a kar.
A MasterStudies.com felületén a Gépészmérnöki Kar szeretné megjeleníteni az MSc
képzéseit, az egyezkedések folyamatban vannak.
A vizsgarenddel kapcsolatos hiányos adatszolgáltatás néhány tanszéknél továbbra is
probléma.
A Dékáni Tanács idejében vendég volt négy tanszékvezető, akiknek idén jár le
megbízatásuk, valamint a beszámolóikat véleményező eseti bizottságok vezetői.

Varró Gergő elmondta, hogy az EHK holnapig várja a kari hallgatói képviseletek javaslatait a
Pro Juventute Universitatis díjra történő felterjesztésre. Varró Gergő a díjra történő
felterjesztésre javasolja Szipka Károlyt, aki korábban a GHK oszlopos tagja volt hosszú időn
keresztül, ezen időszak alatt a Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetője, a GHK alelnöke, az
EHK tanulmányi referense, valamint alelnöke volt.
Varró Gergő megkérdezte van-e más javaslat, vagy ellenvetés a jelölttel szemben. Más javaslat,
ellenvetés nem érkezett.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki támogatja azt, hogy a Pro Juventute Universitatis díjra a
Gépészkari Hallgatói Képviselet Szipka Károlyt jelölje.
A GHK titkos szavazáson 12-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

EHK
Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:
(http://ehk.bme.hu/letoltesek/Szervezet/EHK_emlekeztetok/2016/EML_EHK_16_03_24.pdf)





A Térítési és Juttatási Szabályzattal kapcsolatos módosításokhoz az észrevételek
összegyűjtése folyamatban van.
Jelenlegi tervek szerint a kondicionáló terem használatára jogosító bérlet
megvásárlására a Sportközpontban, készpénzzel lesz lehetőség.
Megtörtént a szakkollégiumok pályázatainak átnézése, melynek során döntés született
a megítélendő támogatásokról is.
Az egységes online pályázati rendszer kialakítása és tesztelése folyamatban van.
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid elmondta a következőket:




Aradi Petra oktató Nánási József hallgató segítségével szeretné megújítani az
Irányítástechnika tárgyat.
o Folyamatban van egy hallgatói fórum szervezése, a szervezők kérik a
Képviseletet, hogy az információs csatornáin keresztül hirdesse.
A héten lesz Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülés, amelynek során az energetikai
mérnöki alapképzés véleményezése kerül átnézésre a BSc felülvizsgálat keretein belül.

Varró Gergő: A tanulmányi tanácsadással kapcsolatban milyen fejlemények vannak?
Nagy Edit: Jelenleg még nincs tisztázva, hogy a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság és a
Képviselet milyen megosztásban fogja végezni a tanácsadást.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta a következőket:



Feltöltésre kerültek a szociális támogatással kapcsolatos korrekciók, viszont még
mindig előfordulnak problémák.
Az Egységes Szociális Rendszerrel kapcsolatos hibák kigyűjtése folyamatban van.

Ösztöndíj Bizottság
Polgár Eszter: Hol tartunk az ösztöndíjak kiírásának folyamatával?
Kántor Tamás: Jelenleg a Jogi Igazgatóságnál vannak véleményezésen, amint pozitív
visszajelzést kapunk, kiírásra fognak kerülni.
A konzultációs és a jegyzetírói pályázattal kapcsolatban a továbbiakban még egyeztetésre lesz
szükség.

Gazdasági Bizottság
Nagy Edit kéri, hogy kommunikáljuk a kari öntevékeny körök felé azt, hogy jelenleg milyen
formában tudjuk őket támogatni. Javasolja ezen felül, hogy a támogatások igénylése naptári
évenként történjen.
Varró Gergő: Egy félévnél továbbra nem célszerű terveznünk, mert nagyon változékonyak a
lehetőségeink.
Kun Levente Alex: Javaslom, hogy fektessünk nagyobb hangsúlyt az öntevékeny körökkel való
e-mailben történő kapcsolattartásra.
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Rendezvény Bizottság
Polgár Eszter elmondta a következőket:



Újabb támogatásokat kaptunk a Gépészkari Napok megrendezéséhez.
A korsók megrendelésével kapcsolatos ügyintézés még folyamatban van.
o Hegyi Bence elmondja, hogy elképzelhető az, hogy a jelenleginél kedvezőbb
ajánlatot tud intézni.



A Külső Rendezvény Bizottság tagjainak munkájának pontozása megtörtént az általuk
készített beszámolók alapján.

Egyebek
Szaller Ádám: A Gólyatanácsos projektek készítése folyamatban vannak, jelenleg a szükséges
adatok összegyűjtése zajlik.
Ülés vége: 22:15
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Következő ülés várható időpontja: 2016. április 5. (kedd)
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