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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, ki az, aki támogatni tudja, hogy Csernák Attila távollétében az ülés
emlékeztetőjét Vatai András vezesse.
A GHK titkos szavazáson 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:



Az új TVSz. véleményezésére külön rendkívüli Rektori Tanács kerül összehívásra,
ekkor tervezik véleményezni az új HÖK Alapszabályt is.
Az Építőmérnöki Karon a jövőben nukleáris építmények szakmérnöki képzés fog
indulni.
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A Villamosmérnöki Kar megváltoztatná a Karlsruhe-i Egyetemmel kötött szerződést,
mert nehézségeket okoz a specializációs tárgyak elvégzése a német egyetemen, és
kevésnek is ítélik a kint tölthető egy félévet.
Az Új Nemzeti Kiválóság Programmal kapcsolatban problémát okozhat a jövőben, hogy
az alap- és mesterképzési szintek között nem vihető át, és kötelezően ki kell tölteni a
program 10 hónapját.
Szaller Ádám véleményezte a magas bukási aránnyal rendelkező tantárgyak
sikertelenségi statisztikáit.
Készül az egyetem új felvételi kalauza.
A kari logópályázatra beérkeztek a pályamunkák, az oktatott szakokhoz is készültek
logótervek.
Az őszi félévben még lesz Babinszki Imre ösztöndíj pályázat.
Alumni kártya készül a Gépészmérnöki Kar korábbi hallgatói részére.
Perger Dávid elkészítette a külföldi féléváthallgatásban résztvevő hallgatók
tapasztalatait összegyűjtő kérdőív kiértékelése az egyetemek közötti különbségekkel
kapcsolatban, eredményeit Varró Gergő eljuttatta a kari dékáni vezetés számára.

EHK
Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:








Mikó Zoltán műszaki kancellárhelyettes jelentős fejlesztéseket tervez az Egyetem
területén, például önkiszolgáló fénymásoló irodát, kávézót, zöldségpontot, több padot
és WIFI lefedettséget a campus minél nagyobb részére.
A Bertalan Lajos utca lezárása és sétálóutcává tétele újra szóba került.
A gólyatáborok programjait minden Kari Hallgatói Képviseletnek egyeztetnie kell az
adott kar dékánjával.
Elindultak a Kármán Tódor Kollégium konditermének karbantartásával és felújításával
kapcsolatos beszerzések.
Kun Levente felvetette EHK ülésen, hogy legyenek nyári konditerem bérletek, ez a
javaslat elfogadásra került.
Szóba került, hogy a BME Sportnap összevonásra kerülhet a HÖOK Sportnappal.
A Vásárhelyi Pál Kollégium felújítása miatti kiköltözési problémák megoldódtak.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid elmondta a következőket:


Előző héten maratoni, 7 órás bizottsági ülés keretében átnézésre került az új TVSz
tervezete, amelyhez javaslatok készültek a következő napi EHK Külső Oktatási
Bizottsági ülésre. Itt hasonlóan hosszú ülés keretében megvitatták a kritikus pontokat,
amelyek között szerepelt többek között a pótlások szabályozása is. Véleménye szerint
az összevont pótlás intézménye továbbra is igazságtalan a rendszeres tanulmányi
munkát végzők szempontjából, mert előnyben részesíti a félév közben nem teljesítő,
csak a végén mindent menteni próbáló hallgatókat.
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Ezen a héten is folytatódik a szabályzat véleményezése, szerda 18 órai kezdéssel
Tanulmányi és Oktatási Bizottsági, csütörtök 10 órától pedig Külső Oktatási Bizottsági
ülés lesz.

Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:





Kérte, hogy a költözési irányelvek legyenek szétbontva. Rózsavölgyi Gréta vállalta a
feladatot.
Kérte, hogy a KTK-ba felszerelendő whiteboardok helye legyen kimérve. Kun Levente
vállalta a feladatot.
Pénteken indul a nyári szobafoglalás a Kármán Tódor Kollégiumba, ahol a nyári
időszakban négy szint nem lesz lakható, festési és karbantartási munkálatok miatt.
Csütörtökön 18 órától bizottsági ülést fog tartani.

Ösztöndíj Bizottság
Kántor Tamás elmondta a következőket:




Bemutatta a Szakmai és Kari BME (KBME) ösztöndíj pályázatok pontozásának
eredményét. Az egyik Szakmai ösztöndíjra pályázó hallgatóval probléma merült fel,
mivel az egyik okleveléért nem kapta meg a rá adható pontot, amelyet hozzászámolva
már jogosult lenne KBME ösztöndíjra is. Ezt felszólalásában jelezte, orvosolva lett a
probléma.
Pontonkénti értéknek a következőket javasolta:
KBME 890 Ft/pont
Szakmai 670 Ft/pont.

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a Kari BME ösztöndíj pályázat végleges
eredményét az ismertetett módon.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Szaller Ádám elhagyta a termet.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a Szakmai ösztöndíj pályázat végleges
eredményét az ismertetett módon.
A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Szaller Ádám visszatért a terembe.
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Német Roland elhagyta a termet.
Kántor Tamás bemutatta a Sport ösztöndíj pályázat végleges eredményét. Megkérdezte, hogy
ki mit javasolna egy pont értékének. Két javaslat érkezett, 60 és 65 Forint.
A GHK listás szavazást tartott a kérdésben, minden szavazati jogú képviselő egy lehetőségre
voksolhatott.
60 Ft: 5 szavazat
65 Ft: 7 szavazat
A szavazás során 1 képviselő tartózkodott.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a Sport ösztöndíj pályázat végleges
eredményét az ismertetett módon.
A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Német Roland visszatért a terembe.

Rendezvény Bizottság
Polgár Eszter elmondta a következőket:


Bemutatta a gólyatábori műsorvezető pályázat kiírási tervezetét.

Rövid egyeztetés után Varró Gergő megkérdezte, ki tudja elfogadni a pályázati kiírást az
ismertetett módon.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.




Szigeti Milán beszámolt a gólyatábor csillebérci helyszínének bejárásáról. Gyorsan
lezajlott, átnézte a leendő szervezői csapattal a lakhatási körülményeket, közösségi
tereket, helyiségeket. A bejárás utáni csapatépítő foglalkozást sajnos az időjárásra való
tekintettel nem sikerült megtartani, csak a kollégiumba visszaérve, amely remek
hangulatban zajlott.
Szikszai Fanni elmondta, a Kari Rendezvény Bizottság tagjainak tetszett a tábor,
néhányuknak vannak csak a fenntartásai a tábor méretével kapcsolatban, de legalább az
előző évhez hasonló összenyitási problémák nem fognak felmerülni.

Varró Gergő elmondta, hogy dönteni kell a soron következő Gólyatábor főszervező(i)nek
személyéről. Eddig a GHK négy tagja foglalkozott az előkészületekkel: Polgár Eszter, Szikszai
Fanni, Szigeti Milán és Rózsavölgyi Gréta, akik közül az első három említett személy vállalná
a főszervezőséget.
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Kovalovszki Máté szerint három főszervező legyen, egy a tankörvezetők, egy a KRB
munkájáért lenne felelős, a harmadik pedig föléjük beosztva hangolná össze a munkájukat,
végezné a gólyatáborral kapcsolatos adminisztratív teendőket, jobban átlátná a teljes szervezést,
és ő lenne elsősorban felelősségre vonható a rendezvénnyel kapcsolatos ügyekben.
Kun Levente szerint eddig jól működött, hogy két főszervezője volt a Gólyatábornak, nincs ok
a változtatásra, csak bonyolítaná a rendszert, ha három főszervező lenne, mert köztük elveszne
az információ.
Nagy Edit fontosnak tartja, hogy a felmerülő problémák miatt legyen valaki, aki a teljes
gólyatábor konstrukcióját átlátja, és meg tudja hozni a megfelelő döntéseket.
Gulácsi Balázs egyetért, a főszervezőt megfelelően tudnák tehermentesíteni a KRB-t és a
tankörvezetőket koordináló felelős szervezők.
Polgár Eszter kiemelte, hogy szükség volt az elmúlt években arra, hogy a GHK tagjai
besegítsenek a két főszervező munkájába, Német Roland és Varró Gergő sok ilyen feladatot
vállaltak tavaly.
Varró Gergő eredetileg a két főszervezős megoldást támogatta, de a másik konstrukciót is el
tudja fogadni, számára az a fontos, hogy tudja, ki lesz számonkérhető a rendezvénnyel
kapcsolatban.
Hegyi Bence szerint a tankörvezetőket koordináló főszervezőnek nem volt sok dolga az eddigi
gólyatáborokban, emiatt nem tartja indokoltnak, hogy három főszervező legyen.
Szigeti Milán egyetért, szerinte a tankörvezetők felelőse tudna feladatokat átvállalni a KRB
koordinátorától.
Német Roland elmondta, hogy főként adminisztratív teendők elvégzésével segítette ki a
főszervezőket a Gólyatábor során, ennek fényében nem tud dönteni, ezért indítványozza az ügy
elnapolását következő ülésre.
A GHK a jövő héten újra tárgyalja a témát.

Iroda
Varró Gergő elmondta, hogy kapott árajánlatot a hallgatói iroda és a tárgyaló parkettájának
javítására és újra lakkozására, kb. 100 ezer Ft-ba kerülne termenként. A költözési időszakban
készülne el az iroda, szeptember első heteiben pedig a tárgyaló. Megkérdezte, ki tudja
támogatni az ismertetett felújítási tervet.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
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Egyebek
Német Roland gazdasági témájú oktató előadást szeretne tartani a GHK ez iránt érdeklődő
tagjainak.
Kun Levente, mint hamarosan búcsúzó képviselő megköszönte az eddigi közös munkát és
együtt töltött időt a GHK-nak, és kérte, hogy körültekintően gondoskodjanak az EHK-beli
utódlásáról.
Okolicsányi Péter kérte, hogy a hallgatói iroda takarításáról és az ügyeleti beosztásról szóló
táblázatok legyenek kitöltve.

Ülés vége: 22:54

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

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

Vatai András
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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