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Ülés kezdete: 20:10
Vendégünk volt az Alakítástechnika Szakosztály előző és jelenlegi vezetője, Dani Botond és
Mucsi Márk. Dani Botond elmondta, hogy a tagtoborzásaik sikeresek voltak és több új tagjuk
lett. Szeretné, ha ez a tendencia tovább folytatódna. Mucsi Márk elmondta, hogy az elődje által
megkezdett munkát szeretné folytatni. Szeretnék, ha a kör több TDK dolgozat elkészítését
segítené, illetve ha az elkezdett projektjeik sikeresen befejeződnének. Nagy Edit megkérdezte,
hogy jelenleg hány körtagjuk van. Mucsi Márk elmondta, hogy körülbelül 20 aktív körtagjuk
van jelenleg.
Német Roland elmondta a köröknek, hogy a megigényelt támogatásokról még hozott döntést a
GHK az egyetemen zajló gazdasági átalakítások miatt bizonytalanság okán.
Vendégünk volt a Gyártás Szakosztály előző és jelenlegi vezetője, Németh Károly és Tóthpál
Balázs. Németh Károly elmondta, hogy másfél évig volt a vezetésben, több felkérést kaptak
TDK dolgozatok segítésére és új foglalkozásokat is indítottak. Kapcsolatuk a Gyártástudomány
és -technológia Tanszékkel erősödött és a körtagok számát is sikerült növelniük. Tóthpál
Balázs elmondta, hogy elsődleges céljuk az, hogy több hallgatóval megismertessék a
szakosztályt, melynek jelenleg 25-30 aktív tagja van. Más öntevékeny köröknek segítenek
alkatrészeket gyártani, üzemlátogatást szerveznek és szakmai előadásokat, közösségépítő
programokat is tartanak, mindemellett bekapcsolódtak az oktatásba is. Következő félévben
komplexebb felvételi eljárást terveznek tartani.
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Varró Gergő megkérdezte, hogy a tantárgyak oktatásába hogyan kapcsolódnak be. Németh
Károly elmondta, hogy több laborgyakorlaton nyújtanak segítséget.
Vendégünk volt a KTK Fotókör előző és jelenlegi vezetője, Baki Mihály és Sebők Péter. Baki
Mihály elmondta, hogy az elmúlt egy évben ő volt az elnök és sokat fejlődtek a minőség terén.
Az általuk fotózott rendezvények száma is jelentősen megnőtt és szeretnék folytatni a munkát
a minőséget megtartva vagy javítva. Sebők Péter elmondta, hogy célja a közösségépítés és az
utánpótlás nevelés a képek minőségének fejlődése mellett. Sok igazolványképet készítenek, és
ma is az Állásbörze miatt egy rendkívüli alkalmat tartottak. Szeretnének másfajta kiállításokat
rendezni, az első ilyen a Függőség témában jövő héttől látható a Kármán Tódor Kollégiumban
(később: KTK).
Vendégünk volt a Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály előző és jelenlegi vezetője Hajmássy
Áron és Bölkény Péter. Hajmássy Áron elmondta, hogy a fő céljuk a szakosztály megalapítása
volt és egy stabil bázis, aki tovább vezeti majd. Az Épületgépészeti és Gépészeti
Eljárástechnika Tanszékkel és más szakosztályokkal is jó a kapcsolatuk. Bölkény Péter
elmondta, hogy már a kezdetek óta tagja a szakosztálynak. A későbbiekben szeretnének
szakosztályos előadásokat és közösségépítő programokat tartani. Együttműködnek az
Energetika Szakosztállyal és a Kalorikus Gépek Szakosztállyal is. Jelenleg 20 aktív tagjuk van,
a későbbiekben jobban szeretnék szűrni a tagjaikat.
Német Roland elhagyta a termet. 20:31
Varró Gergő megköszönte minden korábbi vezető munkáját és sok sikert kívánt az újaknak. A
vendégek elhagyták a termet. 20:32
Német Roland visszajött a terembe. 20:33
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a KTK Fotókör új vezetőjét, Sebők
Pétert tisztségében.
A GHK 11-0-0 arányban támogatta a KTK Fotókör új vezetőjét.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Gyártás Szakosztály új vezetőjét,
Tóthpál Balázst tisztségében.
A GHK 11-0-0 arányban támogatta a Gyártás Szakosztály új vezetőjét.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Gépészeti Eljárástechnika
Szakosztály új vezetőjét, Bölkény Pétert tisztségében.
A GHK 11-0-0 arányban támogatta a Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály új vezetőjét.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja az Alakítástechnika Szakosztály új
vezetőjét, Mucsi Márkot tisztségében.
A GHK 11-0-0 arányban támogatta az Alakítástechnika Szakosztály új vezetőjét.
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Elnöki beszámoló
Varró Gergő elmondta, hogy mai napon Dékáni Tanács ülésen vett részt ahol szó volt arról a
egyetem Humánpolitikai Szabályzatához benyújtott módosító indítványról. Múlt hét során a
Magyar Rektori Konferencia ülést tartott Egerben, ahol a brazil hallgatók ügyéről is esett szó.
Az egyetemen várhatóan létre fog jönni a Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központ. A
Gépészmérnöki kari diplomaátadó ünnepségek március 27-én lesznek.
Hamarosan kezdődik a specializáció választás. A Gépészmérnöki Kar saját tantermei jól
kihasználtak. Egy statisztika készült arról, hogy hány kimenő és bejövő Erasmus ösztöndíjban
résztvevő hallgató van országonként. Március 27-én kezdődik a kari dékáni hivatal felújítása,
mely időszakban a K épület 2. emeletére költözik. A mesterképzésüket kezdő hallgatók
ösztöndíja még nem került kiutalásra, mivel minden karnak szükséges dokumentumokat pótolni
és az ösztöndíjak csak egyszerre lesznek utalva. Szó volt a hallgatói zaklatásról. A zaklatott
felek írásban beszámoltak erről, melyet a dékáni vezetés megkapott. Varró Gergő elmondta,
hogy az egyetemi pszichológussal is találkoztak, akinek a tanácsát továbbították az
érintetteknek. A hallgatói Kollektív Jogok Szabályzatának véleményezése még jelenleg is
zajlik.
Vígh Miklós távozásával több poszt megüresedett. A Kari Tanulmányi Bizottságba (később:
KTB) szükséges egy új tag delegálása.
Nagy Edit jelölte Horicsányi Krisztinát, aki elfogadta a jelölést.
Antal Laura jelölte Dobó Diánát, aki elfogadta a jelölést.
Polgár Eszter jelentkezett a posztra.
Horicsányi Krisztina, Dobó Diána és Polgár Eszter elhagyták a termet. 20:58
A GHK titkos szavazást tartott a kérdésben. Varró Gergő megkérte a GHK tagjait, hogy
mindenki egy nevet írjon a lapra a három jelölt neve közül.
Horicsányi Krisztina 6 szavazatot,
Dobó Diána 3 szavazatot,
Polgár Eszter 0 szavazatot kapott.
Mivel a legtöbb szavazatot kapó jelölt nem kapta meg a GHK összes szavazati jogú tagjának
többségének szavazatát, így a GHK új szavazást tartott a kérdésben.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a KTB tagja Horicsányi
Krisztina legyen.
A GHK 7-2-0 arányban támogatta Horicsányi Krisztinát.
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Mivel a jelölt nem kapta meg a GHK összes szavazati jogú tagjának többségének szavazatát,
így a GHK új szavazást tartott a kérdésben.
Dobó Diána és Polgár Eszter visszajött a terembe. 21:06
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a KTB tagja Horicsányi
Krisztina legyen.
A GHK 8-3-0 arányban támogatta Horicsányi Krisztinát.
Horicsányi Krisztina visszajött a terembe. 21:09
Varró Gergő gratulált Horicsányi Krisztinának és sok sikert kívánt a munkájához.
Ezt követően a GHK a Kari Tanács tagságról döntött.
Antal Laura jelentkezett a posztra.
Varró Gergő jelölte Dobó Diánát, aki nem vállalta a jelölést.
Antal Laura elhagyta a termet. 21:11
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Antal Laura Kari Tanács tag
legyen.
A GHK 6-1-3 arányban támogatta Antal Laurát.
A GHK megerősítő szavazást tartott a kérdésről.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Antal Laura a Kari Tanács
tagja legyen.
A GHK 8-1-1 arányban támogatta Antal Laurát.
Antal Laura visszajött a terembe. 21:16
Varró Gergő gratulált Antal Laurának.
Ezt követően a GHK a Gépészmérnöki szakbizottsági delegált személyéről döntött.
Szaller Ádám jelölte Perger Dávidot, aki vállalta a jelölést.
Perger Dávid elhagyta a termet. 21:17
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Perger Dávid legyen a
Gépészmérnöki Szakbizottság hallgatói delegáltja.
A GHK 11-0-0 arányban támogatta Perger Dávidot.
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Ezt követően a GHK az utánpótlás képzés referenséről és a Gólyatábor tankörvezetők és
rendezvényszervezők felkészítésében segítő referens személyéről beszélt. Varró Gergő
elmondta, hogy a szervezőket júniusig Vígh Miklós segítségével ő fogja koordinálni. Varró
Gergő kérte a GHK támogatását, hogy az elkövetkezendő 1-1,5 hónapban Vígh Miklós
támogathassa munkáját. Varró Gergő elmondta, hogy az utánpótlás nevelést a jövőben ő, mint
elnök folytatná.
Megérkezett Somogyi József. 21:28
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Vígh Miklós részt vehessen a
tankörvezetők és rendezvényszervezők felkészítésében a következő 1-1,5 hónapban.
A GHK 10-1-1 arányban támogatta a javaslatot.

EHK
Nagy Edit elmondta, hogy a Kollektív Jogok Szabályzatának módosítása még jelenleg is zajlik.
Elmondta még, hogy a szabályzat Szenátus előtti tárgyalása egy hónapot csúszik.

Ösztöndíj Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy a Közösségi ösztöndíjak előzetes eredményét elküldi
véleményezésre a GHK levelezőlistájára, majd kérte, hogy kerüljön ki a GHK honlapjára.
Kovalovszki Máté elhagyta a termet. 21:49

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy a kollégiumi szintellenőrzések zajlottak a KTK-ban. A kollégiumi
állandó vendégkártyák problémáinak helyzetéről is beszámolt. A kollégiumi felvételi átlagok
ellenőrzését Kovalovszki Máté fogja elvégezni.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy hétfőn volt Külső Szociális Bizottsági ülésen. Egy fellebbezés
érkezett a rendszeres szociális ösztöndíjakkal kapcsolatban a Gépészmérnöki Karról, de ez nem
volt jogos.
Szaller Ádám és Kapu Tibor elhagyták a termet. 21:56

Gazdasági Bizottság
Német Roland részletesen bemutatta a GHK költségvetés tervezetét.
Szaller Ádám és Kapu Tibor visszajött a terembe. 21:58
Berta Katalin elhagyta a termet. 22:04
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Horicsányi Krisztina elhagyta a termet. 22:12
Horicsányi Krisztina visszajött a terembe. 22:14
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a költségvetés tervezetet a
Gazdasági Bizottság vezetője által bemutatott módon.
A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

PR Bizottság
Horicsányi Krisztina megkérte Polgár Esztert, hogy írjon a Kátéba a Kulturális és Szakmai
hétről egy beszámolót. A Gépész Szakkollégium a szakkollégium SzMSz-ét és a tervezett
egyesületük alapszabályát is elkészítették. Egy megbeszélést szeretnének erről tartani, ahol
bemutatják a tervezeteket.

Rendezvény Bizottság
Varró Gergő elmondta, hogy ő és Kun Levente a Pető András Főiskola HÖK tagjaival
találkoztak és a jövőbeli együttműködési lehetőségekről beszéltek. Elmondta, hogy az
egyetemen a gazdasági átszervezés miatt nem mennek gördülékenyen a dolgok, amint többet
fog tudni ismét keresni fogja őket. A tankörvezetői csoportnál véget ért a felkészítő tréningek
első része. A héten írtak egy zárthelyit azok, akik tavaly is tankörvezetők voltak. Jelenleg kb.
50 ember vesz részt a foglalkozásokon. A Külső Rendezvény bizottsági felkészítések is
zajlanak. Jelenleg kb. 20 ember vesz részt a foglalkozásokon.

Sport
Majláth Máté beszámolt a 24 órás foci szervezésének jelenlegi állásáról.

Egyebek
Polgár Eszter elmondta, hogy a BME Together Party elszámolását jövő héten tudja bemutatni
a GHK ülésén, helyzetjelentést adott az eseményen történtekről.
Varró Gergő elmondta, hogy a bizottsági tagságokat mindenki vegye komolyan, a hiányzások
figyelembe vannak véve a képviselői munka értékelésekor.
Szaller Ádám kérte, hogy a GHK-ban végzett munkákról szóló beszámolókat mindenki
egyértelműen töltse ki.
Antal Laura az ügyelettel kapcsolatos kérdőívről kért véleményt. A GHK egységes álláspontja,
hogy hétfőn 16:00-17:00-ig és kedden 19:00-20:00-ig tart ügyeletet.
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a GHK ügyeleti ideje hétfőn
16-17:00-ig és kedden 19-20:00 között legyen.
A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Varró Gergő elmondta, hogy a GHK tagjairól készült igazolványképek felkerülnek hamarosan
a GHK honlapjára.
Ülés vége: 23:02

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

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

Majláth Máté Lajos
emlékeztető vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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