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Az ülésen meghívott vendégként volt jelen Kántor Tamás.
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.

Elnöki beszámoló
Perger Dávid elmondta a következőket:
 Beszámolt a Dékáni Tanács üléséről: (április 25-i és április 18-i)
o Április 18.
 Szó volt a jövőben a Kar által kiosztandó díjakról.
 A dékáni vezetés javaslatot kért a GHK-tól a rektori, illetve dékáni dicséretek
jelöltjeire. A GHK elfogadta Perger Dávid javaslatát, így dékáni dicséretre
Varró Gergőt, rektori dicséretre pedig Szipka Károlyt terjeszti fel.
 Szó volt a tanszékek és a GHK közötti viszonyról.
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o Április 25.
 Az új BSc tanterveket a Szenátus egyhangúan elfogadta.
 Perger Dávid beszámolt a dékáni vezetésnek a SLIP lezajlásáról.
 Szó volt a különeljárási díjak ellenőrzésének nehézségeiről.
 Ismertette a következő Kari Tanács ülésének napirendi pontjait:
o Megkérdezte, van-e olyan tagja a GHK-nak, aki Kari Tanács tag is, de valamilyen
okból nem tud részt venni a következő ülésen. Minden érintettől azt a választ kapta,
hogy ott tud lenni.
 Beszámolt a HÖOK vezetőképzőn elhangzottakról.
Nagy Edit megérkezett az ülésre. (20:23)
 Beszámolt a Tanszékvezetői értekezleten elhangzottakról.
o Varró Gergővel vett részt rajta, ismertették a Jegyzetírói pályázat alapelveit és céljait,
a témában további egyeztetések várhatók.
o Kántor Tamás elmondta, hogy a Jogi Igazgatósággal is egyeztetések zajlanak szerzői
és egyéb jogokkal kapcsolatban.
o Szó volt a Gépész Szakkollégium helyzetéről, Perger Dávid ismertette a tisztújításon
várható indulókat, és az egyeztetések eredményeit.
o Nagy Edit megjegyezte, hogy a pályázatokat nyilvánosan beküldeni több szempontból
is aggályos. Perger Dávid kérte, hogy ez esetben a HK elnöki címre érkezzenek a
pályázatok. Szaller Ádám vállalta, hogy továbbítja a döntést a GSZK felé.
Varró Gergő megérkezett az ülésre. (20:37)
 Beszámolt az elnöki értekezleten elhangzottakról.
o Az értekezleten részt vett a Műhely képviseletében Szabó Zsolt, a hirdetésekkel
kapcsolatban egyeztettek vele.
o Szó volt a karok közti kommunikáció gördülékenyebbé tételéről.
o Az EHK kérte a kari HK-k vezetőit, hogy állítsák össze igényléseiket, amelyek az
EFOTT Civil Tér pályázat keretein belül megvalósíthatók.
o Szó volt az új gazdasági tervekről, Perger Dávid elmondta a GHK-nak a
következőket:
 Szó volt a Gólyatáborok pénzügyi helyzetéről, előrelépés várható az ügyben.
 Szó volt a Gólyatábori ösztöndíjról, a témában még egyeztetések várhatók.
 A Sport normatívával kapcsolatban jelenleg átmeneti megoldás van érvényben,
ez a jövőben változni fog.
 Ismertette az EHK a költségvetéshez felhasználható keretösszegek forrásait,
azok tervezett felosztását és felhasználási területeit. Ezzel kapcsolatban a
végleges működés leírása a közeljövőben várható.
 Perger Dávid megkérdezte az értekezleten, hogy a karok el nem költött
keretösszegei ügyében történt-e előrelépés; azt a választ kapta, hogy
egyeztetések szükségesek a jövőben ezzel kapcsolatban.
Varró Gergő elhagyta az ülést. (20:59)
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-

2017.04.25.
emlékeztető

EHK beszámoló
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:
 Az új BSc tanterveket a Szenátus egyhangúan elfogadta.
 Beszámolt az EHK-ban bekövetkezett pozícióváltozásokról.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Heszler András elmondta a következőket:
 Folyamatban van az új felvételi szabályzat tervezetének véleményezése.
 A Matematika Intézettől javaslatok érkeztek a mérnök matematikus képzésre, ennek
véleményezése folyamatban van.
o Tóth Ákos megjegyezte, hogy a néhány esetben a problémákat nem helyesen
kezelik.
o Nagy Edit elmondta, hogy konkrét javaslatra, a követelmények reformjára
lenne szükség.
o Szaller Ádám elmondta, hogy konkrét változásokra van szükség adott
határidővel.
 Csütörtökön (április 27.) 20:00-tól Tanulmányi és Oktatási Bizottsági ülést tartanak.
 Nagy Edit megkérdezte, hogy áll az új OHV szabályzat. Heszler András elmondta,
hogy véleményezés alatt áll.
 Kántor Tamás elmondta, hogy az OHV alapján a Kar kiváló oktatóinak listája
elkészült.
 Perger Dávid elmondta, hogy hallgatói panasz érkezett a specializációkról való
tájékoztatás hiánya miatt. Kérte, hogy legyenek tájékoztatva a hallgatók a témában.

Kollégiumi Bizottság
Okolicsányi Péter elmondta a következőket:
 Vasárnap (április 23.) tartott bizottsági ülést, ahol a KFSZ-t véleményezték.
 Részt vett a Külső Kollégiumi Bizottsági ülésén, ahol az EKFR-t véleményezték. A
végleges változat a közeljövőben várható, a témában bizottsági ülést tervez tartani.
 Nagy Edit megkérdezte, hogy mi a helyzet a KEFIR rendszer vonalhúzó
algoritmusaival. Kovalovszki Máté elmondta, hogy a tervek szerint a nyári felvételi
időszakra használható lesz. Okolicsányi Péter elmondta, hogy a gépészkari adatokkal
végzett tesztek ígéretesek.
 Nagy Edit megkérdezte, hogy mi a helyzet a whiteboardokkal. Göllei Máté elmondta,
hogy ő foglalkozik velük, még nincs előrelépés az ügyben. Kovalovszki Máté
elmondta, hogy a gondnokok segítségét kell kérni.
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Ösztöndíj Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:
 A dokumentációkat továbbították a HSZI felé.
 Megújult a GHK beszámolóit nyilvántartó dokumentum, kérte, hogy az áprilisi
tevékenységeket már az új formában vezesse mindenki.

Szociális Bizottság
Czavalinga Dénes elmondta a következőket:
 Beszámolt a Külső Szociális Bizottság üléséről.
o Szó volt a bírálói vizsgák megújításáról, ismertette az elveket és célokat.
o Beszámolt a munkacsoportok állásáról.
 Szerdán (április 26.) bizottsági ülést tart.
Hegyi Bence megérkezett az ülésre. (21:32)

Rendezvény Bizottság
Hegyi Bence elmondta a következőket:
 Értékelte a SLIP-et.
o Az időjárás ellenére jól sikerült, a résztvevő csapatok elégedettek voltak.
o Nagy Edit megkérdezte, hogy idén is tervez-e értékelő kérdőívet küldeni a
csapatoknak. Hegyi Bence elmondta, hogy a kérdőívet már elkészítette, amint
tudja, kiküldi az érintetteknek.
o Perger Dávid elmondta, hogy gazdaságilag is megfelelt a rendezvény.
 Beszámolt a Gyűrűavató szervezésének állásáról:
o A költségvetés még nem készült el, alakítani kell a kiadásokon.
o Nagy Edit javasolta, hogy a GHK kérje ki a többi kari HK véleményét, főleg a
zenekarválasztással kapcsolatban; illetve próbáljon meg támogatót szerezni a
rendezvényhez.
o Kántor Tamás javasolta, hogy kérjen a GHK nagyobb támogatást a Kartól.
o Hegyi Bence kérte Perger Dávidot, hogy kérjen fel oktatókat a rendhagyó
diplomavédéshez.
o Elmondta, hogy a promócióhoz szükséges hírek elkészültek, a helyszín le van
foglalva, így kezdődhet a hirdetés.
o Horváth Dávid ismertette a korsó és a kupica árait.
o Perger Dávid megjegyezte, hogy a gyűrűrendelés ellenőrzését szigorítani
kellene. A GHK egyhangúan támogatta a javaslatot.
 Gulácsi Balázs beszámolt a tankörvezetői képzés állásáról.
o Beszámolt az előadások állásáról, a további tervekről.
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o Elmondta, hogy a számonkérést a póthétre tervezi.
o Elmondta, hogy a személyes meghallgatásokat a második vizsgahéten szeretné
tartani, örülne, ha minél többen ott tudnának lenni a GHK tagjai közül.
o Tervezi az öntevékeny körök leírásainak aktualizálását.
o A résztvevők tevékenységéről dokumentációt készít a szóbeli meghallgatásra.
o Újra felmerültek régebbi kérdések:
 Megkérdezte a GHK-t, hogy támogatnák-e egy egyetemi ismeretekről
szóló tárgy létrehozását. A GHK egyhangúan támogatta a javaslatot.
 Kovalovszki Máté megkérdezte, hogy a tárgy létrehozása ellenére a
szükséges információkat átadnák-e a gólyatáborban is. Gulácsi Balázs
biztosította, hogy igen.
 Lántzky Anna ismertette a pontos terveket a tárggyal kapcsolatban.
 Nagy Edit megjegyezte, hogy erre a célra órarendi időpontot és
termeket kellene igényelni.
 Lántzky Anna megkérdezte, hogy mi a módja egy ilyen tárgy
elindításának. Perger Dávid elmondta, hogy a dékáni vezetéssel kell
egyeztetni ezzel kapcsolatban. Szaller Ádám megjegyezte, hogy
konkrét tervvel lenne célszerű megkeresni az illetékeseket.
 Lántzky Anna elmondta, hogy tervezik meghívni azon KHK-k
képviselőit, ahol működik ilyen tárgy.
 Felmerült a gólyatáborral kapcsolatban az is, hogy az ott elmondott
információk elosztását szükséges lenne átrendezni; továbbá a tankörök
kiosztását is át lehetne gondolni.

PR Bizottság:
Ureczki Ágnes elmondta a következőket:
 Fővárosi önkormányzat visszajelzett a kollégium előtti tereprendezéssel kapcsolatban;
amint megkapja az engedélyt, elkezdődik a hirdetés.
 A búcsúzó est szervezése megkezdődött.

GSZK beszámoló:
Szaller Ádám elmondta a következőket:
 Halad a piknik és a nyári tábor szervezése.
 A szakkollégium brosúráját elküldték ellenőrzésre.
 Megkérdezték, hogy a szponzorok hirdetésének mi a hivatalos módja. Nagy Edit
kérte, hogy küldjék el a hirdetéseket Varró Gergőnek ellenőrzésre.
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Egyebek








Hegyi Bence megkérdezte, hogy a Balatonlellei tábor szervezése hogy áll. Kántor
Tamás elmondta, hogy jövő hét elején kezdi meg a szervezést.
Perger Dávid kérte, hogy ne hanyagolja el senki sem azt, amit vállalt.
Nagy Edit elmondta, hogy szeretne meghívni azokból a KHK-kból képviselőket, ahol
van ALUMNI, hogy ismertessék a működését.
Heszler András elmondta, hogy elkészült az Erasmus statisztikával; megkérdezte,
hogy ezt milyen formában ossza meg a Kar vezetőségével. Perger Dávid kérte, hogy
egy rövid előadás formájában tegye meg ezt.
Czavalinga Dénes megkérdezte, hogy mi a helyzet a GHK pólókkal, és az SZMSZ
mintával. Perger Dávid elmondta, hogy mindkettő folyamatban van.
Tóth Ákos beszámolt a Fábián Gáborral történt egyeztetésről.
o Ismertette a közelgő rendezvényeket.
o Beszámolt a lezajlott rendezvényekről.
o Beszámolt a folyamatban lévő beszerzésekről.
o Beszámolt a pályázati tervekről.

Ülés vége: 22:31
Következő ülés várható időpontja: 2017. május 2. (kedd)
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