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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 8-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Varró Gergő köszöntötte Krisztián Dávidot, az EHK egyedüli elnökjelöltjét, és kérte, hogy
ismertesse programját.
Krisztián Dávid elmondta, hogy elsősorban a Kari Hallgatói Képviseletekkel szeretne aktívabb
kapcsolatot az EHK részéről, mert több kar képviselői nem elégedettek az EHK tagjaival, akikre
elnökként jobban odafigyelne, erősítené a beszámolási rendszerüket. Fő céljának a minőségi
munkavégzés biztosítását tekinti, szerinte enélkül nem lehet nagyobb projektbe belevágni.
Varró Gergő kérte, hogy a hallgatók felé folytatott EHK promóciós kampány mintájára
induljon ilyen az oktatók irányába is, mert nem megfelelő az EHK megítélése oktatói részről.
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Rózsavölgyi Gréta: Mennyire élvezed a többi egyetemi hallgatói képviselő támogatását az
elnöki pályázatoddal kapcsolatban?
Krisztián Dávid szerint valószínűleg támogatják, mert nem érkezett felé negatív visszajelzés,
és szerinte az is ezt támasztja alá, hogy nem érkezett más elnöki pályázat, csak az övé.
Varró Gergő megkérdezte, hogy tervez-e strukturális változást az EHK-n belül.
Krisztián Dávid szerint csak a gazdasági területen lenne egyedül szükség ilyesmire.
Varró Gergő megkérdezte, hogy mi a terve a tanulmányi tanácsadás és a front office
koncepciójával.
Krisztián Dávid terve az, hogy mindenkinek a KTH-s ügyintézője fog front office-ként
működni. Azt szeretné, hogy az ügyintézők karspecifikusak legyenek, úgy tudnak szerinte
hatékonyan tanácsokat adni.
Varró Gergő megkérdezte, hogy a kari hallgatói képviseletek felé milyen iránymutatást adna
így elöljáróban.
Krisztián Dávid elmondta, hogy ősszel szeretne majd sok fontos dolgot megbeszélni, a GHK-é
lesz az első új SzMSz és első tisztújítás az új rendszerben, ehhez kérte a konstruktív
együttműködést. Szerinte a GHK egy ambíciózus KHK, méltatta a külső bizottságokban végzett
munkákat, kérte, hogy a jövőben is maradjon meg ez a hozzáállás.
19:18 Krisztián Dávid elhagyta a termet.

Elnöki beszámoló
Nagy Edit beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:










A Szenátus ülésén elfogadásra került a HÖK Alapszabály.
Vita volt az új TVSz körül, többen kifogásolták, hogy 2/3-os nemteljesítési arány esetén
KTB felülvizsgálatot lehessen kezdeményezni. Módosító indítvány is készült, melyet
nem szavaztak meg.
A Gépészmérnöki Kar Tanévnyitó Ünnepsége továbbra is a K épületben fog
megrendezésre kerülni.
Elkészültek a tanszéki beszámolók a sikertelen tárgyteljesítésekkel kapcsolatban.
A Gyerekegyetem rendkívül sikeres volt, a Mechatronika, Optika és Gépészeti
Informatika Tanszék részt vett rajta robotos bemutatóval. Dr. Czigány Tibor dékán
fontosnak tartja, hogy már a gyerekek is halljanak a BME Gépészmérnöki Karról.
Napokon belül ki lesznek hirdetve az őszi félév alapszakos felvételi ponthatárai.
A Nemzeti Kiválóság Programra érkezett pályázatok bírálása elkezdődött.
Eredetileg 160 Stipendium Hungaricum programban részt vevő hallgatóval kalkuláltak,
de többen közülük mégsem iratkoznak be.
Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék szerződése a MOL-lal meg
lesz újítva.
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Varró Gergő elmondta a következőket:





Az átvételi kérelmek elbírálásra kerültek, sokan érkeznek a Közlekedés- és
Járműmérnöki Karról.
Matematika kérdőív kitöltései a közeljövőben lezárulnak, és elindulhat a kiértékelése.
Kérés érkezett a GHK-hoz, hogy az Elektronika alapjai nevezetű tantárggyal
kapcsolatban legyenek összegyűjtve a hallgatói panaszok.
Dr. Bihari Péter oktatási dékánhelyettes tartott az új TVSz-szel kapcsolatban ismertetőt
oktatók számára, Hegyi Bence részt vett rajta a GHK részéről, írt róla beszámolót, ezt
Varró Gergő megköszönte.

Szigeti Milán szeretné, ha az új TVSz-szel kapcsolatban kapnának a tankörvezetők
továbbképzést.
Perger Dávid elmondta, hogy a Gépészmérnöki BSc mintatanterv véleményezése elkészült,
kérte a GHK tagjait, hogy nézzék át a közeljövőben.
19:49 Megérkezett Német Roland.

Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:









Nem kapták meg a kollégiumban effektíve dolgozó hallgatók (a konditermet,
kollégiumi internetet üzemeltetők, és hallgatói képviselők) az igényelt
kedvezményeket.
Varró Gergő szerint ez amiatt nem helyes, mert a Schönherz Zoltán Kollégium
felújítása miatt a Kármán Tódor Kollégiumban lettek elhelyezve az ottani szerverek,
ezért több munkája van a Számítástechnika Szakosztálynak, mint egyébként lenne.
Kovalovszki Máté elmondta, hogy az indoklás az volt, hogy az internetszolgáltató cég
és a Sport- és Szabadidőlétesítmények Igazgatósága fizesse az alkalmazottaiknak a
kollégium díját.
Kovalovszki Máté ismertette a kollégiumi férőhelyosztás előzetes eredményeit. A
kollégiumi férőhelyek jelentősen csökkentek, mert zajlik a Nagytétényi Úti Kollégium
felújítása. A Gépészmérnöki Kar férőhelyei összességében csökkentek, de a Kármán
Tódor Kollégiumban nőttek.
Volt egy doktorandusz, aki nem adta le a KEFIR rendszerben a jelentkezését, csak a
dékáni hivatalban. Jogszabályi kötelezettség miatt kell kollégiumi férőhelyet kapnia,
ezért állásfoglalást kért, mi legyen a sorsa. Ha a felsőbbéves várólista végére kerül,
akkor nem fogja megkapni a férőhelyét, amelyre jogszabályi előírás miatt jogosult.
Lehetne külön doktorandusz várólistát is létrehozni. Érkezett egy olyan javaslat, hogy a
Vásárhelyi Pál Kollégiumban kerüljön elhelyezésre.
Két hallgató augusztusban tesz utólagos vizsgát, amely nélkül nem kaphatnak
kollégiumi férőhelyet, viszont a vizsga teljesítésével már igen. Egyikük
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méltányosságival kérte ezt a lehetőséget, másik egészségügyi okokból halasztotta
vizsgáját.
Varró Gergő kérte, hogy a jelenlegi eredményeik szerint legyenek elbírálva. Ha
módosul, ahhoz lesz majd igazítva a várólista helyezésük is.
Varró Gergő megkérdezte ki tudja elfogadni a kollégiumi férőhelyosztás előzetes
eredményét.
A GHK 9-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Varró Gergő megkérdezte, ki az, aki egyetért azzal, hogy a KEFIR-ben nem jelentkező
doktorandusz a Vásárhelyi Pál Kollégiumban kapjon elhelyezést.
A GHK 9-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Kovalovszki Máté bemutatta az új KEFIR űrlapot, amely BSc és MSc gólyák
jelentkeztető felületeként fog működni.

Szociális Bizottság
Varró Gergő elmondta a következőket:



Megtörtént a szociális pályázatok bírálása a kollégiumi felvételi eljáráshoz, a
hiánypótlás lebonyolítása ütközött csak akadályokba.
Rózsavölgyi Gréta elmondta, hogy sok hallgatónak spam mappába került a bírálók által
küldött válasz email, erre valamilyen megoldást találni kellene.

Gazdasági Bizottság
Varró Gergő elmondta a következőket:


Vidák Miklóst nehéz elérni, nem tudni, hogy a lellei tábor befizetései hogyan lesznek
intézve.

Rendezvény Bizottság
Szikszai Fanni elmondta a következőket:



Volt KRB gyűlés, kiadott feladatokkal majdnem mindenki elkészült, a kelléklistát
ellenőrizték.
Szigeti Milán egyeztetett a MŰHASZ és a HSZI képviselőivel, hangosításra kért
ajánlatokat, pólórendelés ügyében maradna az eddigi partnernél. A tábori étterem
képviselőivel is egyeztetett, pólórendelések ügyében is zajlanak az egyeztetések. A
tankörvezetők beosztása is készül.
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Perger Dávid kérte, hogy az előző gólyatáborban tapasztalt problémák miatt a
biztonsági személyzet megfelelően legyen megválogatva, és ne tarthassanak maguknál
szúró-vágó eszközt, mert nem indokolja semmi azok alkalmazását.
Szikszai Fanni elmondta, hogy eggyel több Fotókörös fog jönni, mint tavaly, és
kérdezte, hogy hány stúdiósra lesz szükség.
Felmerült, hogy a Kármán Stúdió megbízhatatlan kommunikációja miatt a GHK más
karról kér fel egy stúdiókört a gólyatábori munkákra.
A Gólyatábori Műsorvezetői pályázati kiírásra 4 pályázat érkezett. Szikszai Fanni
megkérdezte, hány műsorvezetői helyet támogasson a GHK, és kiket javasoljon az adott
hely(ek)re.
Szigeti Milán a 3 fős felállást támogatja – napközbeni előnyei, hogy több helyen tudják
vezetni a programokat, este pedig váltásban dolgozhatnak.
Német Roland javasolja, hogy két fő legyen.
Rózsavölgyi Gréta szerint az a plusz egy fő már nem számít.
A GHK listás szavazást tartott arról, hogy hány műsorvezető legyen a
Gólyatáborban.
Két fő:
1 szavazat
Három fő:
8 szavazat



Szikszai Fanni elmondta, hogy a jelöltek közül Juhász Tibor a SLIP Gépészkari Napok
rendezvényen nyújtott teljesítményével kivívta a bizalmát, Borsi Péter pedig a tavalyi
Gólyatáborban bizonyított. Orbán Zoltánnal kapcsolatban vannak fenntartásai, de a
feladatát maximálisan jól el fogja tudni látni.


A GHK listás titkos szavazást tartott arról, hogy kik legyenek a Gólyatábor
műsorvezetői. Minden szavazati jogú képviselő legfeljebb három jelöltre
szavazhatott.
Borsi Péter:
Juhász Tibor:
Kántor Tamás:
Orbán Zoltán:

8 szavazat
9 szavazat
2 szavazat
6 szavazat

PR Bizottság
Szikszai Fanni elmondta a következőket:


Elküldte a Káté szerkesztősége számára a gólyaszámhoz szükséges anyagokat.
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Beszámoló Gépész Szakkollégium helyzetéről
Vatai András elmondta a következőket:


Benke Ádámmal egyezetett a Kármán Tódor Kollégium tornatermi kijelző projektjével
kapcsolatban, ígéretet kapott a közeljövőbeli elkészülésre.
A Gépész Szakkollégium az NTP Pályázat keretében 2,8 millió forint támogatásban fog
részesülni.



Egyebek



Varró Gergő elmondta, hogy a tanszéki laborok fotózása elkészült.
Szikszai Fanni kérte, hogy a HK-tömb alsó szinti konyháját a KRB hasznosíthassa
raktárhelyiség formájában a Gólyatáborral és az azt követő, gólyákat érintő programok
lebonyolításának idejére.
Szigeti Milán megkérdezte, hogy legyen-e KRB tagok és tankörvezetők számára
pulóver csináltatva. Varró Gergő javasolta, hogy ez a kérdés következő ülésen legyen
megvitatva.



EHK
Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:




Nem készült el a KEFIR vonalhúzó algoritmusa, ezért manuális módszerrel készül a
kollégiumi férőhelyek kiosztása.
A gólyaadatok nem adhatók ki a hallgatói képviseleteknek, ez okozhat problémákat a
későbbiekben.
A BME Printer nem elérhető egész nyáron.

Ülés vége: 21:47

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

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

Vatai András
emlékeztető vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet

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

-6-

