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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 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:



Múlt héten látogatást tett az egyetemen Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke
és Günther H. Oettinger, az EU digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztosa.
Szó esett arról, hogy a legújabb egyetemi szabályozások szerint az egyetemi tanári
kinevezés feltétele lenne az MTA doktori cím. A Gépészmérnöki Karon korábban is ez
volt a bevett gyakorlat, viszont a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon ez
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problémát jelenthet. Az Építészmérnöki Kar felmentést kapna a szabály alól, a más
típusú képzési terület miatt.
20:22 Megérkezett Okolicsányi Péter.









A BME elfogadhatatlannak tartja, hogy a szakgimnáziumokban a természettudományos
tárgyak oktatását meg fogják szüntetni.
Volt, aki Vezetői Értekezleten kifogásolta, túl gyors tempóban halad az új TVSZ
elkészítése és bevezetési tervezete. Dr. Kovács Ádám tudományos dékánhelyettes
szerint az új típusú doktori képzés miatt mindenképpen szükség lenne arra, hogy
szeptemberben az új TVSz már el legyen fogadva.
A Matematika A3 tárggyal kapcsolatos problémákról egyeztetett május 20-án Varró
Gergő és Perger Dávid Dr. Bihari Péterrel, Dr. Kovács Sándorral és Dr. Illés Tiborral.
Elhangzott, hogy a Matematika A1 és A2 tárgyak előadója engedékenyebb, mint Dr.
Kovács Sándor, így sok esetben az alapok hiányozhatnak a Matematika A3-hoz. A
zárthelyik javításával kapcsolatban előrelépés, hogy minden feladatot más oktató javít,
egymás munkáját ellenőrzik, haza nem vihetik őket, és Dr. Illés Tibor kérte Dr. Kovács
Sándort, hogy a konzultációkat a BME-n tartsa, ne az ELTE-n. Az őszi félévtől
doktoranduszokat fog megkérni, hogy tartsanak konzultációkat, illetve az A1 és A2
tárgyak oktatását Kiss Krisztina fogja átvenni. Az is felmerült ötletként (skót mintára),
hogy hallgatói csoportonként „kiemelnének” egy hallgatót, aki motiválná a többieket a
tanulásban.
Dr. Hős Csaba külföldön fog tartózkodni 1 évig, problémás lehet az utódlása, mivel
többek között doktorandusz évfolyamfelelős is.
2016. június 9-én Kari Tanács, 10-én ünnepi Kari Tanács lesz.
Dékáni dicséretekre várják a hallgatói javaslatokat.

Szaller Ádám elmondta, hogy a Gépészkar Kiváló Oktatója díj 2016-os évi díjazottjai a
vonatkozó kiírás szerint: Dr. Vad János Gábor, Dr. Stépán Gábor, Dr. Kossa Attila, Dr.
Czigány Tibor és Dr. Takács Dénes.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a 2016-os tanévben a Gépészkar
Kiváló Oktatója díjat az alábbi oktatók kapják: Dr. Vad János Gábor, Dr. Stépán Gábor, Dr.
Kossa Attila, Dr. Czigány Tibor, és Dr. Takács Dénes.
A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Varró Gergő beszámolt a kari hallgatói képviseletek elnöki értekezletén elhangzottakról:
HÖK Alapszabály módosítása:




Más egyetemeken a hallgatók választanak egy küldöttgyűlést, akik megválasztják a
tisztségviselőket – nálunk a küldöttgyűlés a hallgatói képviselet, aki saját tagjai közül
választja a tisztségviselőket. A gond, hogy így nem teljesül az, hogy minden hallgató
választó és választható, ezen változtatni szükséges.
Az egyes posztokra a KHK elnök fog felkérni személyeket, a HK csak megerősíti a
javaslatot.

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-




2016.05.24.
emlékeztető
A póttagok helyett az új alapszabály tervezete szerint tanácskozási jogú tagok lesznek.
A Kari Tanácsba és a kari bizottságokba csak szavazati jogú tagokat lehet majd
előreláthatólag delegálni.

Varró Gergő azt is elmondta, hogy a Káté az előző évben több alkalommal sem tudott
megjelenni a hosszadalmas, elhúzódó ügyintézés miatt az Egyetem oldaláról. Idén már
februárban elindítottuk a folyamatot, májusra az NKOH-n ment át a dolog. A hasonló tételekre
országos közbeszerzés van folyamatban, az ebben szereplő lehetőségek közül azonban igazából
nem nagyon felel meg semelyik a karunk kiadványának. Egy műsorfüzet típusú kiadvány felel
meg legjobban a Káté felépítésének, azonban ez is vastag lapra nyomott, minden oldalán színes,
maximum 24 oldallal rendelkező, A5 méretű lenne a jelenlegi 28-32 oldal és B5 méret helyett.
El kell gondolkodni azon, hogy a megjelenések számát csökkentsük, vagy csak elektronikusan
jelenjen meg csak az újság. Az egy példányra jutó ár csökkentése is megoldás lehet, pl. feketefehér nyomtatás.
Az NKOH-s közbeszerzésnél adottak a paraméterek, azonban nem tudjuk, mennyibe fog
kerülni. Ha saját közbeszerzést indítunk, akkor saját paraméterekkel nyomtathatnánk az
újságot, viszont ennek jóval későbbre lesz eredménye. Kérdés, hogy lehet-e „keverni” a két
megoldást: a korábban megjelenő számokat (pl. gólyaszám, választási kiadvány) az NKOH-s
közbeszerzésen keresztül nyomtatnánk, a későbbieket pedig a saját közbeszerzésünkön
keresztül intéznénk. Varró Gergő utánajár, hogy milyen lehetőségeink vannak.

EHK
Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:




Problémát okoz a VPK-ban, hogy a felújítások miatt a vizsgaidőszak vége előtt egyes
szobákból ki kell költözni a hallgatóknak.
Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók jönnek az Egyetemre, kollégiumot kell
keresni a számukra. Valószínűleg bérelni fognak férőhelyeket a számukra.
Összegyetemi gólyabuli lesz a BME Egyetemi Napok pénteki napján, ahová a többi
budapesti egyetem elsőéveseit is várják.

Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:



Mentor kiírások: szeretnénk-e módosítani a mentorok számán (VPK: 2 fő, KTK: 4+1
vezetőmentor). A GHK-nak nem volt kifogása a jelenlegi tartalommal kapcsolatban.
Mentorpályázattal kapcsolatban feltette a kérdést: melyik kollégiumba hány mentort
javasoljon a GHK? Szerinte a Vásárhelyi Pál Kollégiumban maradjon az eddigi létszám,
a Kármán Tódor Kollégiumban is tartható.

Rózsavölgyi Gréta javasolja, hogy gépészmentorból a KTK-ban eggyel több legyen.
Kovalovszki Máté szerint nem szokott humánerőforrás problémájuk lenni.
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A GHK szavazást tartott a javasolt kollégiumi mentorszám kérdésében. A szavazás eredménye:
Kármán Tódor Kollégiumba 4 mentor + 1 vezető mentor, Vásárhelyi Pál Kollégiumba 2
mentor: 8 szavazat
Kármán Tódor Kollégiumba: 5 mentor + 1 vezető mentor, Vásárhelyi Pál Kollégiumba 2
mentor: 2 szavazat
A szavazás során 3 képviselő tartózkodott.

Szociális Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:


Következő nap Szociális Bizottsági ülést fog tartani, témája a TJSZ 2. számú
melléklete lesz.

Ösztöndíj Bizottság
Kántor Tamás elmondta a következőket:



Fog kitenni tájékoztatót azzal kapcsolatban is, hogy az egyes ösztöndíjak igazolásainak
bemutatásakor pontosan milyen dokumentumokat kell behoznia a hallgatóknak.
Idén kevesebb Sport ösztöndíj pályázatot adtak le, mint a korábbi évek tavaszi
féléveiben.

Rendezvény Bizottság
Szikszai Fanni elmondta a következőket:




A SLIP kérdőív elkészült, ülés után küldeni fogja a GHK belső levelezőlistájára
véleményezésre.
A Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bálra eddig 80 db jegy fogyott el. Hirdetni kellene
még a rendezvényt, pénteken lesz a bál. A vacsorát szolgáltató cégnek érdemes lenne
szólni, hogy kevesebb személyre készítsék az ételt a tervezetthez képest.
A csillebérci tábor bejárásának időpontjával kapcsolatban folyik az egyeztetés. A június
10-ei Kari Tanács után kellene menni bejárásra.
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PR Bizottság
Szikszai Fanni elmondta a következőket:


A Közösségi grillezésre a pultozást az Old’s Club elvállalta.

Ülés vége: 22:37

Következő ülés várható időpontja: 2016. május 31. (kedd)
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Szaller Ádám
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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