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Ülés kezdete: 20:10

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a mai Dékáni Tanács ülésen elhangzott ügyekről. A június 15-i Rektori
Tanács ülésen elfogadásra kerültek az egyetem minőségügyi dokumentumai. Emellett
elfogadták a Szenátus következő tanéves ülésrend tervezetét, és a Gépészmérnöki Kar (később
Kar) Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Megérkezett Okolicsányi Péter. 20:14
Nemzeti Klímaváltozás Road Showhoz kértek fel a BME-ről oktatókat. A Képesítési és
Kimeneti Követelmények szövegező bizottságai felálltak. A D épületben a tanterem változások
csak jövő tavaszi félévben valósulnak meg. A Dunaújvárosi Főiskola szeretne együttműködni
a Karral. Június 15-én aláírásra került a ThyssenKrupp és a BME együttműködési szerződése.
A Dékáni Hivatal a jövő héten visszaköltözik a K épület I. em. 24 szobába. Ezen kívül szó volt
arról, hogy a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság a gólyatábori programtervezetről kért
információt.
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EHK
Nagy Edit elmondta, hogy Vezetői ülésen szó volt arról, hogy a kari lapokra közbeszerzést
kellett elindítani. A Tanulmányi Ügyrend módosítva lesz hamarosan. Az Oktatás Hallgatói
Véleményezése (később OHV) kampány hamarosan elkezdődik. A kollégiumi bejárások
megtörténtek, probléma nem volt sehol sem. A Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása nem
került a Szenátus elé még. Az Egységes Szociális Rendszer fejlesztőivel kapcsolatban
egyeztetések lesznek, az EHK kérni fogja a hibák javítását.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy Matematika M2 tárggyal kapcsolatos kérdőív kitöltöttsége már
60 fő felett jár, hétvégén elkészíti a kiértékelést. Gépelemek 2 tárggyal kapcsolatban néhány
hallgatónak probléma akadt a vizsgahelyek miatt, azonban a vizsga létszámok kihasználtsága
nem teljes. Az OHV-t kitöltő hallgatóknak szóló nyereményjátékról is szó volt. Szaller Ádám
javasolta, hogy egy e-book olvasó és egy külső HDD-t sorsoljon ki idén a GHK a kitöltők
között.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a 2014/15. tavaszi félévében
az OHV nyereményre a GHK egy e-book olvasót és egy külső HDD-t sorsoljon ki és ennek
összegét támogassa.
A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Szaller Ádám elmondta, hogy jövő héten szeretne Tanulmányi és Oktatási bizottsági ülést
tartani.

Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy június 26-án zárul a 2015/16. őszi félévre a kollégiumi
férőhelypályázat jelentkezés. A nyári kollégiumi szobafoglalás ma elkezdődött. A végleges
szobabeosztást június 19-ig kell elküldenie. A Mentor Gárdával kapcsolatos kérdőívét a GHK
a hétvégéig elkészíti és elküldi a Kármán Tódor Kollégium lakóinak.

Ösztöndíj Bizottság
Varró Gergő bemutatta a GHK Közéleti ösztöndíj kiírásának módosítását.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a GHK Közéleti ösztöndíj kiírásának
módosítását.
A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
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Varró Gergő bemutatta a GHK Közéleti ösztöndíjra 2015. május 16-31. időszakra beérkezett
pályázatok eredményét.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a GHK Közéleti ösztöndíjra 2015.
május 16-31. időszakra beérkezett pályázatok eredményét.
A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Varró Gergő bemutatta a GHK Közéleti ösztöndíjra 2015. június 1-15. időszakra beérkezett
pályázatok eredményét.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a GHK Közéleti ösztöndíjra 2015.
június 1-15. időszakra beérkezett pályázatok eredményét.
A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy a 2015/16. őszi félévre a kollégiumi férőhely pályázathoz a szociális
pályázatok leadása elkezdődött. A héten és jövő héten történik a pályázatok elbírálása.

PR Bizottság
Perger Dávid elmondta, hogy a póló és pulóver pályázat nyertesei még nem kapták meg a
nyereményüket. Német Roland rendezi a nyeremények elkészíttetését.
Perger Dávid elmondta, hogy június 19-én a Gépész Szakkollégium, szakosztályvezetői ülésén
vesz részt.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a tankörvezetőket és a Külső Rendezvény Bizottság tagjait
értesítette az eredményekről. A feladatok kiosztásra kerültek. A nyári találkozók időpontját is
megbeszélték. Június 19-én, Velencén csapatépítés és városi virágültetés lesz a két bizottság
tagjainak. Nagy Edit és Varró Gergő találkozott a Budapesti Corvinus Egyetem budai
campusának HÖK elnökével és a későbbi karok közötti együttműködésről egyeztettek.

Egyebek
Varró Gergő elmondta, hogy a kari öntevékeny körök pontozásai és beszámolói beérkeztek. A
GHK előzetes javaslatot fog készíteni. Varró Gergő elmondta, hogy június 17-én elküldi a
beszámolókat a köröknek és június 22-ig pontozhatják egymást. Ez a javaslat a közösségvezetői
ülésen a GHK pontozásával kiegészítve kerül bemutatásra, ami a végső eredmény alapját
szolgálja. A közösségvezetői ülés június 22-én 19:30 órakor kezdődik. A GHK június 21-én
tartja ülését az előzetes pontozásról és június 23-án a végleges javaslatról.
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Perjési Péter elmondta, hogy a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet kérdőívét szeretné
kiküldeni a hallgatóknak, mely az iskolaszövetkezet munkájának értékeléséről szól.
Nagy Edit a Gépész Közösségért-díjra javasolt személyek listáját mutatta be. A GHK
véleményezte a 6 javasolt hallgatót.
Ezt követően a GHK szavazást tartott arról, hogy hány személy kaphassa meg a díjat.
Javaslatok
1. javaslat: 3 hallgató kapja meg ebben
a félévben a díjat, a többi
decemberben kerüljön kiosztásra
2. javaslat: 5 hallgató kapja meg ebben
a félévben a díjat

Érkezett szavazatok száma
7
3

Ezt követően a GHK listás szavazást tartott a javasolt személyekről (Korom Dávid, Sebők
Péter, Tóth Lajos Balázs, Gulácsi Balázs, Papp Máté, Egri Tamás). A GHK minden szavazati
jogú tagja 3 nevet írhatott fel a papírra.
A szavazás eredménye: Korom Dávid (10), Sebők Péter (7), Tóth Lajos Balázs (8), Gulácsi
Balázs (2), Papp Máté (2), Egri Tamás (1).
A nevek után az érkezett szavazatok száma olvasható.

Ülés vége: 21:30
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Majláth Máté Lajos
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
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