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Ülés kezdete: 20:10
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.
Rózsavölgyi Gréta szót kért a napirendi pontok előtt és bejelentette, hogy lemond hallgatói
képviselői mandátumáról.
Rózsavölgyi Gréta elhagyta a termet. (20.11)
A GHK tudásfelmérőt írt egyetemismereti témában.

Elnöki beszámoló
Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:


Részt vett a velencei kihelyezett tanszékvezetői értekezleten, ahol a kollégiumi
férőhelyosztás menetéről tartott előadást. Külön ismertette, hogy a kollégisták milyen
arányban budapestiek és vidékiek. A résztvevő tanszékvezetők nagyon érdeklődőek
voltak, sok kérdés hangzott el, jó hangulatban telt a nap további része is.
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Dékáni Tanácson téma volt a BSc tantervek felülvizsgálatának helyzete.
BEng fokozatot adó informatikus képzés indul várhatóan a Villamosmérnöki és
Informatikai Karon.
BSc felülvizsgálat: új tárgyi adatlapok elkészítési határideje február 20. Ugyanezen
hónap 28-án oktató-kutató fórum lesz tartva az újításokkal kapcsolatban.
Hallgatók által fizetendő díjakról szóló kancellári utasítás elkészült, január 30-án lép
hatályba.
Az OTDK műszaki szekciót a BME szervezi 2019-ben.
Tanszékvezető választás lesz az Anyagtudomány és Technológia Tanszéken, az
Áramlástan Tanszéken és a Polimertechnika Tanszéken. Felülvizsgálati bizottságok
hallgatói delegáltjainak jelöli saját magát az Anyagtudomány és Technológia tanszéki,
Kovalovszki Mátét az Áramlástan tanszéki, Ureczki Ágnest pedig a Polimertechnika
tanszéki bizottságba.

Perger Dávid megkérdezte, ki tudja elfogadni az ismertetett indítványt.
A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.


Kari Informatikai Bizottság alakul. Perger Dávid jelöli Gulácsi Balázst és saját magát.
Gulácsi Balázs elfogadja a jelölést.

Perger Dávid megkérdezte, ki tudja elfogadni az ismertetett indítványt.
A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.



Január 18-án, szerdán Erasmus Fórumot tart a GHK.
Kérte, hogy a GHK tegyen javaslatot a Diplomaátadó ünnepségen beszédeket tartó
oktató és hallgató személyére.

Perger Dávid elmondta, hogy nem elégedett a szociális pályázat bírálói vizsgák eredményével,
különösen azon GHK tagok teljesítményével, akik már korábban bíráltak szociális
pályázatokat. Akiknek sikeres volt a vizsgájuk, gratulált.

EHK
Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:



A Kari Hallgatói Képviseletek által javasolt kollégiumi mentorok személyét elfogadta
az EHK.
Krisztián Dávid elmondta, hogy részt vett előző héten a GHK ülésén, ahol a GHK tagjai
sok intézkedést (vagy azok hiányát) kifogásolták.
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Kovalovszki Máté beszámolt az előző hét vasárnapi rendkívüli EHK ülésen elhangzottakról:





Elfogadásra került a különeljárási díjakról szóló kancellári utasítás tervezet az EHK által
is.
OHV PR videók felvételre kerültek.
Február elsejétől távozik Juhász Gábor a Kancellária Kollégiumok Igazgatóságtól, és
nem fognak a helyére senkit felvenni. Ezért várhatóan lassulni, akadozni fog az
ügyintézés átmenetileg.
Dévay Kata alkalmazza Fábián Gábort, a Gépész Sport Szakosztály vezetőjét a
hallgatói ügyek kezelésére a BME Sportközpontban.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Vatai András elmondta a következőket:



Segített Dr. Bihari Péternek MSc többletpont igazolások bírálatakor, emellett
egyeztettek az új teljesítményértékelési rendről.
Oktatási pikniken vett részt, szó volt többek között a teljesítményértékelések
időpontjának egyetemi szinten egységes rendszerének kialakításáról.

Perger Dávid elmondta, hogy javasolja a dékáni szünetek időpontjainak a Kulturális és szakmai
hét csütörtöki (Kármán-napi vetélkedő), és a SLIP – Gépészkari Napok szerdai napját, majd
megkérdezte a GHK tagjait, ki tudja elfogadni az indítványt.
A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

Kollégiumi Bizottság
Okolicsányi Péter elmondta a következőket:



A karok közti férőhelyosztás rendben lezajlott, a gépész férőhelyek száma nőtt a
Kármán Tódor Kollégiumban.
Kérte a GHK állásfoglalását, mikor legyen ingyenes éjszakai vendégfogadás a Kármán
Tódor Kollégiumban. Ezt a TTK-val közös sportnap időpontja hiányában nem sikerült
teljeskörűen eldönteni.

Perger Dávid bemutatta a KTK nevelői szoba pályázat tervezetét.
Perger Dávid megkérdezte, ki tudja elfogadni az ismertetett javaslatot.
A GHK 10-0-0 arányban elfogadta az indítványt.
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Ösztöndíj Bizottság
Perger Dávid elmondta a következőket:



Az elfogadott ösztöndíjpályázatok továbbításra kerültek a HSZI felé.
Jegyzetpályázatra igényes jegyzetek érkeztek be.

Szociális Bizottság
Perger Dávid elmondta a következőket:


A szociális pályázatok előbírálása zajlik, kérte a szociális pályázat bírálókat, hogy minél
hamarabb fejezzék be a vállalt munkájukat.

Gazdasági Bizottság
Varró Gergő elmondta a következőket:


Orbán Balázzsal egyeztetett a szponzori támogatásokkal kapcsolatban.

Rendezvény Bizottság
Hegyi Bence elmondta a következőket:






Kérdőívet küldött ki azzal kapcsolatban, hogy milyen fellépőt szeretnének a hallgatók a
SLIP – Gépészkari Napok rendezvényre.
Tankörvezetői képzés és Kari Rendezvény Bizottság foglalkozásaihoz intézi a
teremfoglalásokat.
Kulturális és szakmai hét szervezéséhez kiosztotta a feladatokat.
Kérte Varró Gergőt, hogy tartson a szponzorkeresésben résztvevőknek oktatást.
Varró Gergő kérte, hogy határozza meg a GHK a Gólyatábor időpontját, mert a
Csillebérci tábor képviselői már keresték ezzel kapcsolatban.

Sport
Tóth Ákos elmondta a következőket:



Jeges Est rendezvényre elindult a jegyeladás, már elkelt az összes early bird jegy.
TTK-val közös sportnapról egyeztetett Schaf Lilivel.
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Egyebek
Perger Dávid elmondta a következőket:



Volt Közösségvezetői Ülés, több öntevékeny kör nem volt elégedett a kapott pontjaival,
ezek következő héten felülvizsgálatra kerülnek.
A B-terv nem küldött időben beszámolót, a Közösségvezetői Ülés időpontjáig sem
érkezett meg, kérte a GHK állásfoglalását a lehetséges szankciókról. Kérte, hogy a
körök értékelésének felülvizsgálatakor ez legyen megtárgyalva.

Gulácsi Balázs kérte, hogy a bizottságvezetők jelezzék, mennyi előadást szeretnének tartani a
tankörvezetői képzés keretében.
Hegyi Bence elmondta, hogy Fábián Gábor megkereste egy céges támogatással kapcsolatban.

Ülés vége: 22:12
Következő ülés várható időpontja: 2017. január 24. (kedd)
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Vatai András
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Perger Dávid
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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