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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.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki támogatja, hogy Csernák Attila távollétében az ülés
emlékeztetőjét Szaller Ádám vezesse.
A GHK titkos szavazáson 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a múlt heti Dékáni Tanácson elhangzottakról:




Rektori Tanácson a szenátusi előterjesztésekről szavaztak:
o Szipka Károly Pro Juventute Universitatis díjra való előterjesztése támogatva
lett.
o A Köztársasági Ösztöndíj pontozási rendszere megváltozott, a tanulmányi
eredményekre járó pontszám aránya növekedett.
A KF38-as tanterem szellőztető rendszere fel lesz újítva, októberig tart majd a felújítás.
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A külföldi féléváthallgatással kapcsolatos kérdőív ki lett küldve az érintett hallgatóknak.

Ezt követően Varró Gergő az eheti Dékáni Tanácson felmerült témákról beszélt:




Hajós Róbert után Mikó Zoltán lett a műszaki kancellár-helyettes.
Hallgatói megkeresésre Varró Gergő jelezte, hogy a diplomaátadó ünnepségről
készülhetne videó a Kármán Stúdió által– a tanszékvezetői értekezlet nem támogatta a
javaslatot.
A jubileumi diplomaátadó ünnepséghez 3 fő segítőre van szükség: Tóth Amanda,
Okolicsányi Péter és Kántor Tamás fognak segíteni az esemény lebonyolításában.

Ezután Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozatának megváltoztatásra javasolt Szervezeti
és Működési Szabályzatát tekintette át a GHK. Varró Gergő kiemelte az előzőhöz képest történt
változtatásokat. A GHK a véleményezett dokumentumot észrevételeivel visszaküldi a
vezetőség számára.

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





A MŰHASZ alapító okirata hamarosan átmegy a cégbíróságon.
Rácz Tamás helyett Barabás Zoltán lett a Természettudományi Kar új EHK
képviselője.
A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar hallgatói képviselete Komondi Nórát választotta
meg elnökének.
Május 21-én, szombaton kerül megrendezésre a MűMaraton BME-s futóverseny.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid beszámolt előző heti Képzési és Kimeneti Követelmények megváltozása miatt
tartott fórumról, amin a Kar vezetése mellett oktatók, illetve a GHK-ból Varró Gergő, Perger
Dávid és Szaller Ádám is részt vett. Itt többek között elhangzottak a kontaktóraszámcsökkentés, a bemenetorientált helyett a kimenetorientált, problémaalapú oktatásra való átállás
menetével kapcsolatos lépések.
Dékáni Tanácson szóba kerültek a Matematika A3 tárggyal kapcsolatos problémák – Varró
Gergő részletesen ismertette a dékáni vezetéssel a hallgatóság álláspontját. Mivel a Matematika
Intézettől hivatalos válasz érkezett Dr. Bihari Péter oktatási dékánhelyettes megkeresésére, a
felek közötti egyeztetést elkezdik szervezni.
Perger Dávid elmondta, hogy minél több konkrét problémát fogunk összegyűjteni, az adott
hallgatók beleegyezésével kijavított zárthelyiket fogunk elkérni az egyeztetés előtt.
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Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy részt vett EHK Külső Kollégiumi Bizottság ülésen, ahol a
következő témák kerültek szóba:
o Érkezett jogi állásfoglalás a szakkollégiumi tagok kollégiumi elhelyezésével
kapcsolatban (biztosítani kell az együtt lakás feltételeit) – eszerint a GHK
mindent a törvénynek megfelelően végez ezzel kapcsolatban.
o Felmerült, hogy a fegyelmi pontokon emelni kellene, de egyelőre maradnak a
jelenlegi értékek, később át fogják dolgozni a Fegyelmi Szabályzatot.
o A kollégiumi térítési díjakat innentől kezdve minden hónap 15-éig kell majd
befizetni.
o A mentorpályázatok nemsokára kiírásra fognak kerülni – át kell gondolnunk,
szeretnénk-e valamit módosítani az eddigi pályázati kiírásokon.
o Június 26-án, vasárnap áramszünet lesz az Egyetem több kollégiumában, köztük
a Kármán Tódor Kollégiumban is.
o Ismét szóba került a másik kar elsődleges kollégiumában lakó hallgatók
helyzete, de még nem sikerült megegyezniük ebben a témában.
o Valószínűleg más karok is át fogják venni a KTK-ban is működő „3 éjszakás
szabályt”.
o A VIK részéről javasolták, hogy a szociális-tanulmányi-közösségi alapon
történő bekerülésnél a három kategóriára kapott pontszám egyenlő súllyal
legyen számításba véve a Gépészmérnöki Kar kollégiumi felvételi
szabályzatában.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a következő félévtől a
Gépészmérnöki Kar kollégiumi felvételi szabályzatában a szociális-tanulmányi-közösségi
kategóriába számító három pontszám egyenlő súllyal számítson.
A GHK 0-14-0 arányban elutasította a javaslatot.
Vatai András: A KÁTÉ irodájának betört ablakával kapcsolatban sikerült valamit kideríteni?
Kovalovszki Máté: Sajnos a közvetlenül az ablak felett elhelyezkedő kamera olyan szögben áll,
hogy nem rögzítette az esetet.

Ösztöndíj Bizottság
Kántor Tamás elmondta, hogy a Kancellária Jogi Igazgatósága elfogadta a Közösségi, Sport,
és Rendezvényszervezői ösztöndíjak pályázati kiírását és pontozási rendszerét, majd bemutatta
az említett dokumentumokat. A Szakmai és Kari BME ösztöndíjak dokumentumain még
módosítani szükséges.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Közösségi ösztöndíj pályázat
pályázati kiírását és pontozási rendszerét.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Sport ösztöndíj pályázat pályázati
kiírását és pontozási rendszerét.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Rendezvényszervezői ösztöndíj
pályázat pályázati kiírását és pontozási rendszerét.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Gazdasági Bizottság
Német Roland és Varró Gergő bemutatták a Gyűrű és kitűzőavató végzős bál költségvetéstervezetét. A végzős jegy 3500 Ft-ba, a kísérő jegy 5000 Ft-ba fog kerülni.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott javaslatot.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Rendezvény Bizottság
Szikszai Fanni elmondta a következőket:




A SLIP gördülékenyen lezajlott, a Kari Rendezvény Bizottság tagjainak munkájával
teljes mértékben meg volt elégedve.
Az időjárás sajnos nem volt a legmegfelelőbb, és több ellenőrzést is kapott a
rendezvény, ezeken mindent rendben találtak.
A SLIP értékelésével kapcsolatos kérdőív készül, legkésőbb a hétvégén ki lehet majd
küldeni.

Varró Gergő megköszönte minden, a szervezésben részt vevő személy munkáját.
Rózsavölgyi Gréta tájékoztatta a GHK tagjait, hogy a tankörvezető-jelöltek csapatépítő
foglalkozása május 27-én lesz.

Beszámoló Gépész Szakkollégium üléséről
Vatai András elmondta, az ülés legfontosabb bejelentése az volt, hogy a GSZK minősített
szakkollégium lett 1 évre.
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Egyebek
Kun Levente Alex elmondta, hogy szerdán 19:15-től a GHK jövőbeli céljaival kapcsolatos
stratégiai bizottsági ülést fog tartani.
Kovalovszki Máté elmondta, hogy a KTK plakátozási rendje frissítésre szorul. Rózsavölgyi
Gréta elvállalta a feladatot.

Ülés vége: 22:45

Következő ülés várható időpontja: 2016. május 10. (kedd)
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Szaller Ádám
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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