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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: Juhász Zoltán (kollégiumi vezető mentor, KTK), Jakab Péter, Fülep Andrea
(MET IT)
Jakab Péter elmondta, hogy előző év januárjában vette át a MET IT irányítását, a Magyar
Energetikus Hallgatók Találkozóját szervezték, majd elfogyott a tagság, sok hallgató az MSc
alatt vagy dolgozik, vagy nem is megy mesterképzésre. Tagfelvételt ezért átstrukturálták, ezért
a létszámot helyre tudták állítani. Előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket szerveztek. Fülep
Andrea veszi át a helyét a jövőben. Köszöni a GHK-nak az együttműködést és a sok segítséget.
Fülep Andrea elmondta, hogy most végzett alapképzésen, kezdi a mesterszakos tanulmányait,
továbbra is szeretne üzemlátogatásokat, kerekasztal beszélgetéseket és nyílt előadásokat.
Következő projekt a II. Magyar Energetikusok Találkozója.
Szaller Ádám megkérdezte, hogy mennyi a kör jelenlegi taglétszáma?
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Fülep Andrea elmondta, hogy próbaidős tagokkal együtt 44 fő, de még terveznek tagfelvételt.
Perger Dávid megköszönte Jakab Péter munkáját, és Fülep Andreának sok sikert kívánt a
továbbiakra.
Jakab Péter és Fülep Andrea elhagyták a termet. (18.05)
Perger Dávid megkérte Juhász Zoltánt, hogy értékelje a Mentor Gárda előző féléves munkáját.
Juhász Zoltán elmondta, hogy az őszi félév a szokásos módon zajlott, megszervezték és
lebonyolították a kollégiumi Főzőversenyt, a Mentor Mikulás rendezvényt a közösségi élet
színesebbé tétele érdekében. Egy Edénykommandó került lebonyolításra a félév során. A
mentori ügyelet beosztása sajnos nem mindig került ki időben a liftekben található
hirdetőtáblára. A Főzőverseny jó hangulatban telt.
Nagy Edit megkérdezte, hogyan értékeli az újrainduló mentorok eddigi tevékenységét.
Juhász Zoltán elmondta, hogy Perjési Péterről tudja, hogy adott le vezető mentori pályázatot,
ő volt szerinte a legaktívabb mentor, sokat dolgozott, alkalmasnak látja a feladatra. A TTK által
delegált mentorok újraindulnak, ők is kivették a részüket a kötelező munkákból. Uzonyi
Sándort lelkiismeretesnek tartja, ő figyel legjobban a szigorú fegyelemre és a kollégiumi
rendre. Feladatait tisztességesen el szokta végezni. Ugyanez igaz Rózsavölgyi Balázsra, bár
visszavett a kezdetekhez képest, de ennek lehet a munkaviszonyból származó leterheltség az
oka. Kevés cserélődés volt a vezető mentori pályafutása során, így nem tapasztalt problémát a
beilleszkedésükkel, valamint végig alkalmas emberek voltak kiválasztva a feladatra.
Juhász Zoltán elhagyta a termet. (18.20)
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni, hogy a MET IT körvezetője Fülep Andrea
legyen.
A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Megérkezett Kovalovszki Máté. (18.24)

Elnöki beszámoló
Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:


A Szenátus elfogadta a GTK maradásáról szóló javaslatot, amely a beoktatással
kapcsolatban befagyasztotta a krediteket, ez problémát okozhat a BSc tantervek
átalakítása során.

Megérkezett Krisztián Dávid, az EHK elnöke. (18.40)
Krisztián Dávid beszámolt a GTK helyzetének rendezésére létrehozott bizottság munkájáról és
a javaslat kialakításának mikéntjeiről.
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-

2017.01.10.
emlékeztető
Ezt követően a GHK tagjai több problémásan működőnek ítélt dologról számoltak be Krisztán
Dávid számára, ami a munkát hátráltatja. Krisztián Dávid ezekre reagált, majd elmondta, hogy
minden tőle telhetőt megtesz ezek rendezésére.
Krisztián Dávid elhagyta a termet (19.55)
A GHK öt perc szünetet tartott.
Folytatódik az ülés (20.00)

EHK
Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:



A Schönherz Zoltán Kollégium internetszolgáltatóival továbbra sincs megegyezés, ezért
nem készült még el az új szerződés a többi kollégium internetszolgáltatására.
A Gödi Mérőtábor jelenleg felújítási munkák miatt nem használható.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Vatai András elmondta a következőket:




Készül az új TVSZ rendelkezései alapján a teljesítményértékelési rend, az általa
készített tervezetet be fogja mutatni Dr. Bihari Péter oktatási dékánhelyettesnek.
A legújabb Kancellári Utasítás-tervezetben a különeljárási díjak rendszere kerül
átalakításra, a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság előre fizetendő díjakat kíván
bevezetni.
Heszler András a német nyelvű képzés ügyében egyeztetett Dr. Bende Margittal.

Rózsavölgyi Gréta elhagyta a termet (20.33)

Kollégiumi Bizottság
Okolicsányi Péter elmondta a következőket:






Hallgatói Képviseleti zárthelyi felkészítőt tart a legközelebbi bizottsági ülésen.
Csiki Tiborral egyeztetett, a kollégiumi betöréssel kapcsolatban bemutatta neki a
keletkezett károkat, aki nem tervezett vele foglalkozni, mert az Egyetem biztosítása nem
terjed ki rá. Varró Gergő elmondta, hogy az Üzemeltető feladata, hogy a biztonsági
őreik figyeljék és őrizzék a kollégium infrastruktúráját, ezért a felelősség is az övéké.
A mentori posztokra pályázók meghallgatása megtörtént, a GHK több tagja is részt vett
rajtuk. Ismertette a pályázókat, és kérte a GHK állásfoglalását az ügyükben.
A jelöltek:
o a Vásárhelyi Pál Kollégium mentori posztokra: Tácej Tamara és Virág Péter;
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o a Kármán Tódor Kollégiumi vezető mentori posztra: Perjési Péter és Hajba
Sándor (utóbbi érvénytelen, mert nem rendelkezik a szükséges, két félévnyi
korábbi mentori szolgálattal)
o posztokra: Búti Magor, Gajda Attila, Hajba Sándor, Pintér Ábel, Perjési Péter,
Pölöskei Tamás, Rózsavölgyi Balázs, Rózsavölgyi Gréta, Topa Szabina,
Uzonyi Sándor
A GHK titkos szavazást tartott a Vásárhelyi Pál Kollégiumi jelöltekről.
Tácej Tamara: 13 szavazat
Virág Péter: 13 szavazat
Az egyhangú szavazás következtében a GHK Tácej Tamarát és Virág Pétert jelöli a
Vásárhelyi Pál Kollégium mentori posztokra.
Perger Dávid megkérdezte, ki tudja elfogadni, hogy a GHK Perjési Pétert jelölje a Kármán
Tódor Kollégium vezető mentori posztjára.
A GHK titkos szavazáson 13-0-0 arányban támogatta az indítványt.
A GHK listás szavazást tartott a Kármán Tódor Kollégium mentor jelöltekről.
Búti Magor:

0 szavazat

Gajda Attila:

10 szavazat

Hajba Sándor:

0 szavazat

Pintér Ábel:

0 szavazat

Pölöskei Tamás:

11 szavazat

Rózsavölgyi Balázs:

13 szavazat

Rózsavölgyi Gréta:

5 szavazat

Topa Szabina:

1 szavazat

Uzonyi Sándor:

10 szavazat

A szavazás következtében a GHK Gajda Attilát, Pölöskei Tamást, Rózsavölgyi Balázst és
Uzonyi Sándort jelöli a Kármán Tódor Kollégium mentori posztokra.
Rózsavölgyi Gréta visszatért a terembe (20.50)
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Szociális Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:


A GHK szociális pályázat bírálói rövidesen vizsgát tesznek az EHK által szervezett
módon, és hétvégén előbírálni fogják a pályázatokat a kollégiumi férőhelyek
kiosztásához, ha ezzel elkészülnek, a pályázóknak lehetőségük lesz hiánypótlásra.

Gazdasági Bizottság
Varró Gergő elmondta a következőket:


Az öntevékeny körök pontozásait és beszámolóit bekérte csütörtökre, kérte a GHK
tagjait, hogy a hétvége folyamán vegyenek részt az értékelésükben.

Rendezvény Bizottság
Hegyi Bence elmondta a következőket:






Pénteken voltak Varró Gergővel Orbán Balázsnál egyeztetni, aki előzetes költségvetési
terveket kért a következő félévi rendezvényekre.
Kultúrhét rendezvényre a bizottsági ülésen az előadók kitalálása lesz a téma, és
tornaterem foglalását kell intézni a Kármán Napra.
Zajlik a rendezvények szponzorainak keresése.
KTK Stúdióval egyeztetett a következő félévbeli közös munkáról.
Gulácsi Balázs ismertette a Tankörvezetői pályázatot, és kérte a GHK állásfoglalását.

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a gólyáknál más átlagot kelljen
elérni, mint a felsőbbéveseknél.
A GHK 10-2-1 arányban elfogadta a javaslatot.
A GHK ennek mibenlétéről többkörös szavazást tartott.
1. 2,85 értékű halmozott súlyozott
tanulmányi átlag és átlagosan 20
teljesített
kreditpont
aktív
félévenként:

2 szavazat

2. 2,7 értékű korrigált kreditindex vagy
3 értékű halmozott súlyozott
tanulmányi átlag és átlagosan 20
teljesített
kreditpont
aktív
félévenként:

11 szavazat
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Perger Dávid megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a módosított kiírást.
A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Göllei Máté elhagyta a termet. (21.44)

PR Bizottság
Rózsavölgyi Gréta elmondta a következőket:




Az Educatio Kiállítás következő héten csütörtöktől szombatig lesz, kérte a GHK tagjait,
hogy iratkozzanak fel a beosztásra.
Új standja lesz a BME-nek.
Nagy Edit kérte, hogy keressen a GHK terméktervező hallgatót, aki segíti a GHK-t az
Educatio Kiállításon a felvételizők tájékoztatásában.

Külügy
Heszler András elmondta a következőket:



Egyetemi Erasmus Fórumon vett részt, szabályzati és pontozási módosítások voltak
napirenden.
Tervez egy kari szintű fórumot is tartani Erasmus pályázással kapcsolatban.

Egyebek



Tóth Amanda elmondta, hogy tartani fog még szociális pályázat bírálói felkészítőket,
ehhez kérte a rutinos bírálók segítségét.
Perger Dávid elmondta, hogy Kari Hallgatói Szavazást kell tartani a GHK tisztújításon
nem indult szociális pályázat bírálókról, ismertette a tervezett ütemtervet.

Perger Dávid megkérdezte, ki tudja elfogadni a javaslatot.
A GHK 13-0-0 arányban támogatta az indítványt.


Perger Dávid javasolja, hogy hat helyet írjon ki a GHK szociális pályázat bírálók
számára a szavazáson.

Perger Dávid megkérdezte, ki tudja elfogadni a javaslatot.
A GHK 13-0-0 arányban támogatta az indítványt.
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Nagy Edit a Szavazási Bizottság elnökének személyére javasolja Barabás Zoltánt.

Perger Dávid megkérdezte, ki tudja elfogadni a javaslatot.
A GHK titkos szavazáson 13-0-0 arányban támogatta az indítványt.

Következő ülés várható időpontja: 2017. január 17. (kedd)
Ülés vége: 22:20

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

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

Vatai András
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Perger Dávid
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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