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Oldalszám:

Kezdés: 19:00
Vendégünk volt Horicsányi Krisztina, Németh Roland és Varga István.

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy múlt héten volt Dékáni Tanács, amelyen őt Varró Gergő
helyettesítette. Szó volt többek között a külföldi hallgatók ügyeiről.
Megérkezett Szipka Károly.
Továbbá szó volt a felvételiről, az évnyitóról, a balatonlellei és a gólyatábori dékáni
megjelenésről is.
Megérkezett Szabó Balázs.
Vígh Miklós a balatonlellei táborról és az Aud. Max. teremfelújításáról beszélt.

EHK
Szipka Károly elmondta, hogy szerdán lesz az új EHK elnök választása, mely után EHK ülést
is tartanak. Egy pályázat érkezett, a posztra, Engert Attiláé. Elmondta a pályázó terveit,
változtatásait. Amennyiben őt választja meg az EHK három alelnököt képzel el. Szipka
Károly elindul az oktatási referens posztért. Szipka Károly beszélt még bővebben Engert
Attila pályázatában említett témakörökről.
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy holnap a GHK EHK tagjai
Engert Attilát támogassák az EHK elnöki posztra?
A GHK 11-0-1 arányban támogatta.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy két felszólalás történt az őszi kollégiumi férőhelyek osztása óta.
Egyik felszólalás sem jogos, ezért a GHK továbbra is tartja az álláspontját. Ezután téma volt a
szobaosztás is, melyet véglegesített. A HK tömb mögötti térkövezésről is beszélt, illetve az
Old’s klímaberendezésére újabb árajánlat érkezett. Vígh Miklós jelezte, hogy végére jár a
dolgoknak, hogy a szerelés minél hamarabb elkezdődhessen. Augusztusban szeretne
Kollégiumi Bizottsági ülést tartani.

PR Bizottság
Vígh Miklós elmondta, hogy a gólyatábori megjelenésen gondolkodjon a GHK.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy az első Gépészmérnöki és Mechatronikai mérnöki
szakbizottsági ülések lezajlottak. A többi szak üléseiről egyelőre nincs hír. Kari Tanulmányi
Bizottsági ülések is voltak ahol átvételi kérvények bírálásáról és szakirányváltásokról volt
szó. Hozzátette még, hogy a Tanulmányi és Oktatási Bizottság kisokosa is készül.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy múlt héten tartott Rendezvény Bizottsági ülést. A gólyahajó
témájáról volt szó. A költségvetési tervezetet is ismertette, illetve egy új kikötői lehetőséget is
talált, az egyetem közelében. A jegy árusításának mikéntjéről is beszélt. Ezután a külföldi
hallgatóknak szervezett programról beszélt, melyet augusztus 15-én, csütörtökön szeretne
megtartani. Ezek után szó volt még a kollégista avatóról is.

Iroda
Majláth Máté elmondta, hogy hétvégén szeretne festést tartani, majd utána iroda rendrakást
is. Ehhez a GHK segítségét kérte.

Egyebek
Vígh Miklós a Hegesztés Szakosztály grillsütőjéről kérdezett, melyet megtisztított állapotban
szeretne visszaadni nekik.
Perjési Péter a gólyák kollégiumi jelentkezéséről beszélt.
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Vígh Miklós elmondta, hogy az adatok frissítése a gólya honlapon holnap megtörténik és a
gólya programok is felkerülnek. Varró Gergő elmondta, hogy a német képzésről írt frissítést
az előbbiekben említett honlapra.
Perjési Péter elmondta, hogy a kolireg-es illetve a gólyák számára szükséges kollégiumi
jelentkezős oldalt és a szobafoglalás honlapját is megcsinálta.
Antal Laura a Kármán Stúdió kérését továbbította, hogy szeretnének egy objektívet venni,
mely a gólyatábori programokhoz szükséges.
Szabó Balázs elmondta, hogy a gólyaoldalon külön Gólyatanács fület szeretne nyitni.

Ülés vége: 20:47
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Majláth Máté Lajos
Gépészkari Hallgatói Képviselet
jegyzőkönyvvezető

Vígh Miklós
Gépészkari Hallgatói Képviselet
elnök
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