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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Csernák Attila x     

Gulácsi Balázs x     

Hegyi Bence x     

Kántor Tamás x     

Kovalovszki Máté x     

Kun Levente Alex x     

Nagy Edit x     

Német Roland x     

Okolicsányi Péter x     

Perger Dávid x     

Polgár Eszter    x  

Rózsavölgyi Gréta x     

Rumony András x     

Szaller Ádám x     

Szigeti Milán x     

Szikszai Fanni x     

Tóth Amanda x     

Varró Gergő x     

Vatai András x     

Dátum: 2016.05.10. Oldalszám: 4 

 

Ülés kezdete: 20:10 

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. 

Elnöki beszámoló 

Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról: 

 Felvetődött, hogy a BME-n az egyetemi tanári titulusra történő pályázásnak előfeltétele 

legyen a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím. 

 A tantárgyi sikertelenségi beszámolók kiértékelése folyamatban van. 

 A Matematika A3 tantárggyal kapcsolatos megbeszélés a következő héten lesz. 

 Az angol nyelvű tantárgyi adatlapok összegyűjtése folyamatban van. 

 Elkezdődött a jubileumi diplomaátadó szervezése. 

 Hamarosan leadásra kerülnek a tanszékvezető-helyettesi, illetve dékánhelyettesi 

pályázatok. 

 A karon tanuló külföldi hallgatók véleményét a kar kérdőív formájában gyűjti össze. 

 A jövő héten elmarad a Dékáni Tanács. 
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Varró Gergő elmondta, hogy Közösségvezetői ülés volt a közelmúltban, amely során a kari 

öntevékeny körök tájékoztatva lettek az egyetemi rendszerben bekövetkezett változásokról és 

az aktualitásokról. 

EHK 

Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról.  

A beszámoló során először a HÖK Alapszabályzat módosításáról esett szó, amellyel 

kapcsolatos szöveges anyag kivetítésre került.  

Ezután a következő pontok hangzottak el: 

 Az új Tanulmányi és Vizsgaszabályzat véglegeshez közeli verziójának véleményezése 

folyamatban van. 

 A nyári kollégiumi díjak a tavalyival megegyezőek lesznek várhatóan. 

 Elküldésre kerültek a kért fényképek a Kármán Tódor Kollégiumról. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Perger Dávid elmondta a következőket: 

 A hétfői EHK Külső Oktatási Bizottsági ülésen a legújabb Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat véleményezése megtörtént. 

 A Matematika A3 tárggyal kapcsolatosan a GHK egyeztetést kezdeményezett a 

gyakorlatvezetőkkel. A tervek szerint továbbra is az előadó, Dr. Kovács Sándor javítaná 

a számonkéréseket, azonban a gyakorlatvezetők is átnéznék még egyszer a javított 

dolgozatok pontozását. 

Csernák Attila ezután beszámolt a közelmúltban megszervezett specializáció-választási 

fórumról. Elmondta, hogy a rendezvény rendben lezajlott, illetve sok pozitív hallgatói 

visszajelzés is érkezett. 

Kollégiumi Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy 

 A kollégiumokban várható egy vendégkártya tartó berendezés beszerzése, a vitás ügyek 

elkerülésre érdekében. Ebbe lehetne tenni a fogadott vendég távozásakor a 

vendégkártyát, amelynek elfogadását a készülék jelezné. 

 Megérkeztek a megrendelt whiteboardok is. 
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Ösztöndíj Bizottság 

Kántor Tamás elmondta, hogy a kiírandó ösztöndíjjakkal kapcsolatosan folyamatos a 

kommunikáció a Jogi Igazgatósággal. 

 

Rendezvény Bizottság 

Szikszai Fanni elmondta a következőket: 

 Elkezdődtek a jegyárusítások a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál rendezvényre. Az 

előzetes igények alapján legalább százhúsz értékesített jeggyel kalkulálnak. Azok, akik 

ékszert rendeltek, elsőbbséget élveznek a belépőjegy vásárlása során. 

 Elkészült a Kari Rendezvény Bizottság tagjainak teljesítmény alapú pontozása. 

 Értékelő megbeszélés volt a lezajlott Gépészkari Napokkal kapcsolatosan, amely során 

a résztvevő csapatok vezetői pozitívan nyilatkoztak a rendezvényről. 

Szigeti Milán összegezte a hamarosan lezáruló tankörvezetői képzést. Az előadások lezajlottak, 

az átadott tudásanyag összefoglalása megtörtént. A 14. hét hétfőjén az előadások anyagából 

számonkérést fognak írni a tankörvezető jelöltek, illetve póthét pénteken csapatépítő kerül 

megrendezésre. A személyes meghallgatások az első vizsgahétre lesznek ütemezve, a 

tankörvezetők végleges kiválasztása ez után történik majd meg. 

 

PR Bizottság 

Szikszai Fanni elmondta, hogy továbbította a végleges PR kiadvány elkészítéséhez szükséges 

javaslatokat Faragó Dénes részére, aki ígérete szerint a póthéten fog tudni azok 

implementálásával foglalkozni. 

 

Sport 

Csernák Attila beszámolt róla, hogy az Egyetem részéről megtörtént a Kármán Tódor 

Kollégium edzőtermének bejárása, amely során összegyűjtésre került a hibás eszközök listája. 
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Egyebek 

Kun Levente elmondta, hogy stratégiai eseti bizottsági ülés volt a héten, amelyen tovább 

folytatták a jövőre vonatkozó tervek összegyűjtését. 

Varró Gergő javasolja, hogy a póthéttől kezdve 18:00 legyen az ülések kezdésének időpontja. 

Ezzel kapcsolatban a GHK belső levelezőlistáján lehet majd véleményeket írni. 

Ülés vége: 23:01 

Következő ülés várható időpontja: 2016. május 17. (kedd) 

 

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

 Csernák Attila Varró Gergő  

 emlékeztető-vezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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