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Perger Dávid 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.
Vendégek: Kántor Tamás, Benke Ádám, Bartos Ágoston (KTKSzSz), Wetzl Adél, Varga
Márton (DSZO), Horváth Dávid, Szobodek Kristóf (Senior Gárda), Agócs Katalin, Forintos
Norbert (PTSZO), Kiss László (HSZO)
Benke Ádám elmondta, hogy két éve vette át a szakosztály vezetését, ezalatt a szakmailag
kevésbé felkészült tagok oktatását, fejlesztését és a munka megfelelő elosztását tartotta
előtérben, mindezt azért, hogy minőségi munkát végezhessenek. Ennek megfelelően workshop
jelleggel szervezte meg a projektek elkészítésén végzett munkákat. A beszerzések stagnálása
nagy problémákat okoz a kör munkájában, szükségük lenne új eszközökre, csakúgy, mint új
tagokra, mert a jelenlegi rutinos hozzáértők közelednek az egyetem elvégzéséhez.
Bartos Ágoston ez utóbbit tartja legfontosabbnak, fiatalítani szeretné a kör tagságát, bár
nehézséget okoz az, hogy a munkaterületük kissé különbözik a hagyományos gépészeti
tudományterülettől.
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Perger Dávid megköszönte Benke Ádám eddigi munkáját, Bartos Ágostonnak pedig sok sikert
kívánt a kör vezetéséhez.
Wetzl Adél beszámolt körvezetősége alatt történtekről. Ezalatt új pontrendszert alakítottak ki,
gyakoribbá váltak irányukba a külsős megkeresések, és a tanszékkel jó kapcsolatot alakítottak
ki.
Varga Márton elmondta, hogy egyik fő célja az új tagok integrálása, mert a régiek sorra
végeznek az egyetemen, ezért az újakat be kell vezetniük a projektekbe. Nagy eredménynek
tartja, hogy sikeres 3D nyomtatási, gyümölcsadagoló tervezés, és több más hasonló projektet
sikerre vittek az elmúlt időszakban továbbá azt is, hogy nagy érdeklődés mellett indítottak egy
felületmodellező kurzust. Szeretne még több kreatív workshopot szervezni, mert a tanszéknek
ez a profilja, és ebben partner. Célja röviden: valamit továbbadni, és a szakosztálytagok
fejlesztése szakmailag, és csapattá is. Jelenleg 21 tagjuk van, és körülbelül a fele terméktervező
szakos, másik fele géptervező specializáción tanuló gépészmérnök hallgató.
Perger Dávid megköszönte Wetzl Adél eddigi munkáját, Varga Mártonnak pedig sok sikert
kívánt a kör vezetéséhez.
Horváth Dávid elmondta, hogy rengeteg konzultációt szerveztek az őszi félévben, tavasszal
kevésbé, mert akkor elmondása szerint nem olyan tárgyak vannak. Próbált változtatni a
próbásokhoz való hozzáálláson a Gárdán belül, jobban integrálni őket. Ez szerinte bejött, már
43 próbásnál járnak, reményei szerint túl fogják lépni a tavalyi 61-et.
Szobodek Kristóf elmondta, hogy 14 aktív tagot vettek fel, több programot szeretne szervezni,
főleg belső csapatépítőket, de a kar többi hallgatóinak is. Szeretne tavaszi félévben főként
kiscsoportos konzultációkat tartani, ehhez fontosnak tartja a megfelelő emberek megtartását.
Tervez szponzorokat is keresni.
Perger Dávid megköszönte Horváth Dávid eddigi munkáját, Szobodek Kristófnak pedig sok
sikert kívánt a kör vezetéséhez.
Agócs Katalin elmondta, hogy a PTSZO rendhagyó a többi szakosztály között, nagyobb zárt
közösség, amely több száz fős. Ami máshol a szakosztály, az náluk a vezetőség, 6-8 fő és a
doktoranduszok, bár ők közel vannak a végzéshez. Olyan embernek tartja magát, aki mer
nagyot álmodni, ezért olyan embereket szeretne a vezetőségben, akik értenek is valamihez,
fontos, hogy mindenkinek legyen meg a specifikációja. Fontosnak tartja továbbá, hogy próbás
tagok ne rendezvényszervezést tanuljanak, hanem szakmailag fejlődjenek, tanuljanak minél
több újat azon a területen, amely érdekli őket. A tanszékkel jó a kapcsolatuk, de konkrét
szakmai együttműködés nincs véleménye szerint, ezen szeretne a jövőben változtatni.
Workshopokat, konzultációkat szeretne főként szervezni.
Forintos Norbert elmondta, hogy nem PTSZO tagoknak is szeretne polimeres témájú
előadásokat tartani, például tervezőkből, extra polimeres ismeretek segítségével jó
szakemberek képezhetőek.
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Agócs Katalin fontosnak tartja az előadók változatosságát, ne mindig ugyanazokat hallják a
hallgatók minden évben.
Perger Dávid megköszönte Gere Dánielnek távollétében is az eddigi munkáját, majd
megkérdezte, marad-e még a szakosztály tagja.
Agócs Katalin elmondta, hogy a következő félévet Erasmus ösztöndíjjal külföldön fogja tölteni.
Perger Dávid megköszönte Gere Dániel eddigi munkáját, az új vezetőségnek pedig sok sikert
kívánt a kör vezetéséhez.
Kiss László elmondta, hogy foglalkozást tartottak az előző félévben, volt olyan, hogy 30 ember
is megjelent, vidékre is mentek üzemlátogatásra, hegesztőversenyt, csapatépítőket is tartottak,
32 projektjük volt egy félév alatt. Ezt a vonulatot szeretnék folytatni, rendszeres csapatépítőket,
gyárlátogatásokat, valamint előadások szervezését tervezi a továbbiakban.
Hegyi Bence megkérdezte, hogy csak adott idősávban tartózkodhatnak-e a G épületben.
Kiss László: igen, csak tanszéki alkalmazott jelenlétében.
Nagy Edit megkérdezte, milyen a kapcsolatuk a tanszékkel.
Kiss László szerint kiváló, a rendezvényeiken rendszeresen részt vesznek tanszéki dolgozók,
többek között a tanszékvezető is.
Perger Dávid sok sikert kívánt a jövőbeli munkához, Tóth Tamásnak pedig a távollétében is
megköszönte eddigi munkáját.
Benke Ádám, Bartos Ágoston, Wetzl Adél, Varga Márton, Horváth Dávid, Szobodek Kristóf,
Agócs Katalin és Kiss László elhagyták a termet.
Perger Dávid megkérdezte, ki tudja elfogadni, hogy a bemutatkozott hallgatók köreik vezetői
legyenek.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson (09.27.) elhangzottakról:


Vendég volt dr. Grőb Péter, kari terem- és órarendfelelős. Öt terem került átvételre a K
épület földszintjén kari teremmé, beváltak, jó a kihasználtságuk, szeretik az oktatók is.
A jövőben még más, ottani tantermek is fognak kari kezelésbe kerülni.

Varró Gergő beszámolt a KHK elnöki értekezleten elhangzottakról:



HÖOK elnökválasztás lesz a közeljövőben.
Vidák Miklóssal egyeztet a kisértékű eszközök beszerzéséről a HSZI-vel.
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Újonnan mandátumot szerzett hallgatói képviselőknek központi felkészítő kurzusok
lesznek tartva.
Felmerült az össz-egyetemi gólyabál ötlete, de el lett vetve, mert megnehezítené a
szervezést.

Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson (10.04.) elhangzottakról:








Duális mesterképzést indít a VIK és a KJK.
A K épület mögötti hallgatói projekt házat le fogják bontani.
Szelektív hulladékgyűjtést egyetemi szintre kiterjesztik, kérik a kollegák konstruktív
hozzáállását.
Knorr Bremse támogatja a karon működő kutatási tevékenységeket.
Lesz megint PhD képzési fórum tartva az érdeklődők számára.
A Diplomaátadó Ünnepséggel kapcsolatban felmerült, hogy a zene halk, hosszú és
unalmas is, valami lelkesítőbbet, vidámabbat szeretetnének a jövőben.
Kari Tanácson átadásra kerültek a KBME oklevelek, és jóváhagyásra került a GHK
SZMSZ.

EHK
Kovalovszki Máté beszámolt az előző heti és az eggyel korábbi EHK ülésen elhangzottakról:











Vendég volt Németh Ádám és Rácz Tamás, a MŰHASZ és a MŰHAL működéséről
számoltak be.
Krisztián Dávid egyeztetett Németh Ádámmal, téma volt a konditermek és a kollégiumi
internet ügye.
Krisztián Dávid egyeztetett Gulyás Tiborral is a HÖOK jövőbeni terveiről.
Az EHK elfogadta az irodavezetői pályázat kiírását.
A kollégiumok kategóriába sorolásaival kapcsolatban a HÖOK módosítást tervez
kidolgozni, ennek előkészítésére bizottságot hoztak létre, ahol a BME részéről az EHK
is részt vesz.
Benke Ádám lesz a Kollégiumok Igazgatóság új rendszergazdája.
A Sport- és Szabadidő Létesítmények Igazgatóság szeretné, ha a kollégiumok
tornatermei jobban kötődnének a kollégiumokhoz.
Lesz BME Sítábor, így jó kedvezményeket lehet kialkudni a hallgatók számára.
BME App készül a jövőben.
Vívókör alakult az egyetemen.
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Vatai András elmondta a következőket:





Dr. Bihari Péterrel egyeztetett a félévközi matematika szigorlat eredményeivel
kapcsoltban, nem találták indokoltnak a túlzott sikertelenségi eljárást a kis létszámra
való tekintettel, mert nem reprezentatív.
Elkészült a mesterképzések teljesítményértékelési rendje.
Következő hétre el kell készülnie a vizsgaidőpontok rendjének, kérte a GHK tagjait,
hogy a következő Tanulmányi és Oktatási bizottsági ülésre jöjjenek és vegyenek részt a
munkában.
Önköltségcsökkentések egyetemi szintű egységesítéséről szóló EHK-s külső bizottsági
ülésen vett részt, amelyen nem jutottak közös nevezőre a karok képviselői, mert nagy
eltérések vannak a különböző karok sajátosságai között.

Kollégiumi Bizottság
Okolicsányi Péter elmondta a következőket:





Mentori ülésen felmerült, hogy a whiteboardok miért nem lettek még felszerelve.
Kovalovszki Máté elmondta, hogy a KI kérésére még várnak vele. Várhatóan október
végére rendeződik.
Főzőversenyhez kérték a GHK támogatását.
Biciklitárolóban sok a régi gazdátlan bicikli, amelyekkel továbbra sem lehet mit
kezdeni.
Szaller Ádám megkérdezte, miért akadozik a Kármán Tódor Kollégium vízellátása.
Kovalovszki Máté elmondta, hogy a közelben csőtörés volt, és a Fővárosi Vízművek
ennek a helyreállítását végzi.

Kovalovszki Máté beszámolt a monitoring ülésről:





Az Üzemeltető cég struktúrájának átszervezése miatt Primogen FM-ről nevet
változtatott Uni FM névre.
Az Üzemeltetés szokott saját lomtalanítást végezni, ezek keretében a kollégisták által
kidobásra ítélt eszközöket is elszállítanák, ha időben jelzik.
KKB projekt keretében készül a kollégiumi témájú Gyakran Ismételt Kérdések
gyűjteménye.
Hegyi Bence megkérdezte, hogy lesz-e folyamatosan frissülő várólista.
Okolicsányi Péter elmondta, hogy megtalálható a kolireg.ktk.bme.hu címen.
Kovalovszki Máté hozzátette, hogy a KEFIR oldalán csak kollégiumhoz lehet várólistát
rendelni, a Gépészmérnöki Karon pedig kollégiumtól független a várólista, a technikai
probléma megoldásáig oda nem fog felkerülni.
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Ösztöndíj Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:


A Közéleti ösztöndíj kiírásának előkészítése folyamatban van, a pontozási rendszer és
a pályázás folyamata idén módosulni fog.

Szociális Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:



Demjén Zitával, a HSZI esélyegyenlőségi koordinátorával egyeztetett egy hallgató
ügyében.
KSZB tagjai kicserélődtek, felszólalásokról volt szó, volt 11 saját hibás pályázata a
GHK-nak. Varró Gergő nem érzi jogosnak, mert rendszerhiba okozta ezeket a hibákat,
kérte, hogy ezek ne legyenek saját hibásnak minősítve.

Gazdasági Bizottság
Varró Gergő elmondta a következőket:




Hegyi Bencével és az ÉMK KHT képviselőivel együtt egyeztettek Orbán Balázzsal a
közös Gólyabál szervezéséről, előzetes költségvetés következő ülésre várható.
A professzionális nyomdai szolgáltatásokra készült igényfelmérés, ezek megvalósítása
elindul az öntevékeny körök számára is.
Parketta felújítás készül az irodában, november 3-4-ei dátummal.

Rendezvény Bizottság
Hegyi Bence elmondta a következőket:



Egyeztetett a Gólyabál főszervezőjével ÉMK részről. Több probléma is adódott a két
kar bevett szokásai miatt, de ezeket eddig tudták orvosolni.
Lehet majd készpénzért is jegyet kapni, nem csak online fizetéssel.

PR Bizottság
Rózsavölgyi Gréta elmondta a következőket:



Volt PR bizottsági ülés, belső listára felküldte a megbeszélteket.
Következő héten ülés után szeretne egy problémamegoldó megbeszélést.
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Egyebek
Perger Dávid kérte, hogy minden bizottságvezető válasszon magának helyettest, és kijelölte az
újonnan bekerült tagok mentorait.
Ülés vége: 0:00
Következő ülés várható időpontja: 2016. október 18.

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

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

Vatai András
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Perger Dávid
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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