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0. ADATOK
Időpont: 2015. október 6. (kedd), 20:00
Helyszín:
1111 Budapest, Irinyi József. u. 1-17.
Kármán Tódor Kollégium, 9. emelet, 919-es terem
Jelenlévők:
EHK elnök:


Daku Dávid

Mandátumot szerzett tagok:
















Antal Laura Csenge
Gulácsi Balázs
Kántor Tamás
Kovalovszki Máté
Kun Levente Alex
Nagy Edit
Német Roland
Okolicsányi Péter
Perger Dávid
Polgár Eszter
Rózsavölgyi Gréta
Szaller Ádám
Szikszai Fanni
Tóth Amanda
Varró Gergő

Póttag jelöltek:








Csernák Attila
Hegyi Bence
Katona Ádám
Rumony András
Szabó István Viktor
Szigeti Milán
Vatai András

Daku Dávid: Minden mandátumot szerezett személy élni kíván a mandátumával?
A kérdésre minden érintett igennel válaszolt.

1. JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ MEGVÁLASZTÁSA
Jelölt: Szaller Ádám

1.1 SZAVAZÁS:
14 db igen, 0 db nem, 0 db tartózkodás
A szavazás értelmében Szaller Ádám lett a GHK jegyzőkönyvvezetője.

2. ELNÖKVÁLASZTÁS
Jelölt: Varró Gergő

2.1 PÁLYÁZATOK ISMERTETÉSE
Varró Gergő: Előző ciklusban is elnök volt. Sok külső és belső probléma merült fel az utóbbi egy
évben (egyetemi szintű változások, ezekhez való folyamatos alkalmazkodás). Az előző évi
képviseletben többen voltak gyakorlatilag nulla munkát végző tagok, kevésfelé oszlott a munka, a
tényleg dolgozók pedig leterheltebbek voltak, ez kihatott a munkájukra is, ördögi kör volt. Sokan
elhagyták a képviseletet végzés miatt, tapasztalt tagok voltak – be kell tölteni a helyükön
keletkezett űrt.
Tervei a GHK különböző bizottságaival kapcsolatban:











Tanulmányi és Oktatási Bizottság: a BSc felülvizsgálat fel lett függesztve a
törvénymódosítások miatt, a Képzési és Kimeneti Követelmények véglegesítésére várunk.
Augusztus óta a tanulmányi tanácsadás a kari hallgatói képviseletekhez került (Támpont
Iroda megszűnése miatt) – ki kell alakítanunk ennek módját.
Szociális Bizottság: másfél éve alakult ki a jelenlegi formájában az új Egységes Szociális
Rendszer. Problémák gyűjtése, javítása, felkészült bírálók képzése a feladat.
Ösztöndíj Bizottság: folyamatos változások – Hallgatói Szolgáltatói Igazgatósággal szükséges
minden esetben egyeztetni. Mindent át kell nézni, folyamatosan foglalkozni kell vele, hogy
minden rendben legyen. A Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása folyamatban van,
ehhez kell innentől kezdve igazodni majd.
Gazdasági Bizottság: A keretek, lehetőségek átalakulása, gazdálkodás újragondolása lesz a
cél. Német Roland által olyan bizottságvezető került a Bizottságba, aki az átmenetet
átlátja, minden lehetőséget kiaknáz a bizottság területén. Több emberes munka, meg kell
osztani a terhelést.
Kollégiumi Bizottság: félévről félévre nő a kollégiumi férőhelyek száma. Változás lesz a
férőhelyosztásban: mind a 8 kar egységes kollégiumi felvételi rendszeren keresztül fogja
készíteni.
Rendezvény Bizottság: egyetemi szervezeti változások miatt nagyobb hangsúly, figyelem a
kari rendezvényeken, különösen a Gólyatáboron – az egyetem részéről is szigorúbban
vesznek mindent. Dokumentációt kellett készíteni a Gólyatáborhoz - jövőre remélhetőleg
gördülékenyebb lesz a folyamat, mint amilyen idén volt. Ezen év feladata: a Külső
Rendezvény Bizottság (továbbiakban: KRB) kialakítása, a GHK alá tartozó rendezvények
koncepciójának kialakítása.





PR Bizottság: mindig halódott, több lelkesebb emberrel több energia jutna rá. A PR
kiadvány elkészítése sürgős feladat – szponzorkeresésnél hasznos lenne. Új honlap fog
készülni: az eddigi is ellátja a szükséges funkciókat, nem volt eddig prior feladat. Új
domain, új email címek készültek, hogy a különböző tématerületekkel kapcsolatos
megkeresések rendszerezettebben érkezzenek. Jövő tavasszal lesz 3 éve, hogy a GHK
munkáját véleményezhették a hallgatók – most ismét sort kell keríteni rá. Sok változás
volt, a visszajelzés kérése indokolt.
Mindenki számára legalább 2 bizottság ülésein kötelező a részvétel. Az indokolatlan
távolmaradás a hóvégi értékelésnél szankcionálva lesz.

A dékáni vezetéssel jó viszonyt sikerült kiépíteni, hallgatói problémák kezelése esetén előnyös ez a
kapcsolat. Az Egyetemi Hallgatói Képviselettel (továbbiakban: EHK) és a többi kari hallgatói
képviselettel is jó a viszony, de kisebb összezördülések azért néha akadnak. Az EHK
delegáltakkal is elégedettek lehetünk, az előző évben új emberek kerültek a helyükre a
tanulmányaik befejezése vagy máshol folytatása miatt. Mindkét EHK-sunk referensi poszttal
rendelkezik.
Beszéde végén kérte a jelenlévők támogatását az elnöki programjához.

2.2.

KÉRDÉSEK A JELÖLT JELENLÉTÉBEN

Senkinek nem volt kérdése.
Varró Gergő elhagyta a termet. (20:22)

2.3.

ÉSZREVÉTELEK A JELÖLT TÁVOLLÉTÉBEN

Daku Dávid: az elmúlt év változásai tényleg sok nehézséget okoztak, el kell kezdeni
újraépítkezni. Erre most van lehetőség sok, friss, motivált emberrel.

2.4.

SZAVAZÁS

A GHK 13 db igen, 0 db nem és 1 db tartózkodás mellett Varró Gergőt választotta a GHK
elnökének.
Varró Gergő visszatért a terembe.

3. EHK DELEGÁLTAK VÁLASZTÁSA
Jelöltek: Kun Levente, Nagy Edit

3.1

PÁLYÁZATOK ISMERTETÉSE

Kun Levente: 2011-től vezette a Rendezvény Bizottságot, 2 évig volt Vígh Miklós mellett
alelnök. Sok tapasztalatot szerzett, ezt az EHK-ban szeretné kamatoztatni. Július óta EHK-s, ez
nem volt túl aktív időszak, ezalatt ismerkedett az EHK-s feladatokkal. Ettől a félévtől PR
referens, nagy lelkesedéssel vág bele a feladatba. Éppen Műhely különszámot állítanak össze, az
Egyetem új szervezeti felépítése lesz bemutatva benne. A többi bizottság munkájában is részt
vesz.
Nagy Edit: kari szociális referens volt, a Szociális Bizottság vezetője 3 évig, pályázati referensi
posztot kapta meg az EHK-ban. Kari pályázatok összefogásával foglalkozik leginkább, nagy

kihívást jelent ez neki. Úgy kellett dolgoznia referensként, hogy ilyen területen még nem volt
tapasztalata. Az EHK alakuló ülésén újra megkapta ezt a feladatot, GHK-n belül nem indul újra
bizottságvezetőnek, az EHK-ra koncentrálna.

3.2

KÉRDÉSEK A JELÖLTEK JELENLÉTÉBEN

Senkinek nem volt kérdése.
Kun Levente Alex és Nagy Edit elhagyták a termet. (20:30)

3.3

ÉSZREVÉTELEK A JELÖLTEK TÁVOLLÉTÉBEN

Senkinek nem volt észrevétele.

3.4

SZAVAZÁS

A GHK 13 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Kun Leventét választotta EHK
delegáltnak.
A GHK 13 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Nagy Editet választotta EHK
delegáltnak.
Szünet, Daku Dávid elhagyta a termet. (20:32)
Ülés folytatása (20:38)

4 PÓTTAGOK VÁLASZTÁSA
4.1

PÓTTAGOK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Antal Laura Csenge javaslata: 5 fő
Német Roland javaslata: 4 fő

4.2

SZAVAZÁS

4 fő: 12 szavazat
5 fő: 3 szavazat

A szavazás értelmében a GHK úgy döntött, hogy 4 fő póttagot választ.

4.3

PÁLYÁZATOK ISMERTETÉSE

Csernák Attila: A Gólyatanács tagjaként rálátása volt a HK munkájára, a HK üléseken is részt
vehetett a ciklus végén. A Gazdasági Bizottság vezetőjének munkáját segítené – erre szükség is
lenne, ahogy Gergő is említette az elnöki pályázatában. Elég tapasztalatot szerzett, hogy
segíthessen.
Hegyi Bence: Az előző két gólyatáborban tankörvezető volt, belelátást nyert a rendezvények
lebonyolításába. A KRB munkáját szeretné segíteni, illetve a szociális pályázatokkal foglalkozna

szívesen. Jövőre is tervez indulni hallgatói képviselőnek, ha most póttag lehetne, belelátna a
bizottságok munkájába.
Katona Ádám: Az elmúlt 1 évben sokat tanult a HK működéséről. A gólyatábor szervezésében
részt vett, kollégiumi ügyek intézése érdekelné leginkább, ezen kívül a Rendezvény Bizottságban
tevékenykedne.
Rumony András: A gólyatanácsban inkább a második félévben tevékenykedett, azt szeretné
bizonyítani, hogy alkalmas hallgatói képviselőnek. A Rendezvény Bizottság érdekli elsősorban, az
oktatási ügyekkel is szívesen foglalkozna.
Szabó István Viktor: Hetedik féléves, a Gazdasági Bizottság és a szociális pályázatok bírálása
érdekelné. Nem sok tárgya van a félévben, minden erejét erre tudná koncentrálni.
Szigeti Milán: Volt korábban gólyatanácsos, rendezvényszervezésben segített és szociális
pályázatokat is bírált. A gólyatáborban tankörvezető volt, a többi kari rendezvény szervezésében
is részt vett. A Rendezvény Bizottság munkáját szeretné segíteni. A PR Bizottság munkájában
venne részt még szívesen, szerinte a HK tevékenységét jobban meg kellene ismertetni a
hallgatókkal. Az Ösztöndíj Bizottság munkáját segítené még, a változások miatt sok teendő van itt
is.
Vatai András: Harmadéves gépész hallgató, most kezdte a gépészeti fejlesztő specializációt.
Tankörvezető volt a gólyatáborban. Közösségi embernek tartja magát. Az évfolyamtársai is sokat
keresik a kérdéseikkel, mivel mindig képben van az aktuális dolgokkal.

4.4

Kérdések a jelöltek jelenlétében

Nagy Edit kérdése: Aki a rendezvényszervezést említette, KRB tagjaként folytatná a munkáját?
Hegyi Bence és Katona Ádám válasza is igen volt.
Német Roland kérdése Szabó István Viktorhoz: Eddig végzett valamilyen közösségi
tevékenységet?
Szabó István Viktor válasza: Idén jelentkezett a Gólyatanácsba, mást nem.
A póttagjelöltek elhagyták a termet.

4.5

ÉSZREVÉTELEK A JELÖLTEK TÁVOLLÉTÉBEN

Antal Laura Csenge kérdése: Vatai Andrásról mi a többiek véleménye, ismeri valaki?
Polgár Eszter válasza: Vatai András tankörvezető volt, energikus, pörgős. Jó munkaerő volt.
Kun Levente Alex válasza: Vatai András kivette a részét a KRB feladataiból is.
Nagy Edit észrevétele: Csernák Attila megcsinálta a szociális pályázat bírálói vizsgát is; amit
rábízott, elvégezte.
Szikszai Fanni kérdése: Rumony Andrásról pár szót tudtok mondani?
Nagy Edit válasza: A Gólyatanácsba később csatlakozott, behozta a lemaradását a többiekkel
szemben. Új munkát nem vállalt, még nem volt lehetősége megmutatni, mit is tud a nyári
projekten kívül. Ha kap egy esélyt, bizonyíthat.

Német Roland észrevétele: Rumony András segített neki az Egyetemi Sportnapon, kiválóan
dolgozott. Csernák Atilla eddig is segítette az adminisztratív dolgait. Szigeti Milán vele együtt
lett gólyatanácsos, az azt követő alakulón nem került be. A gólyatáborokban 2 éve segít,
bizonyítja, hogy szeretne dolgozni.
Polgár Eszter észrevétele: Szigeti Milán rengeteget segített a Gólyatábor dokumentáció és a
tankörvezetői kézikönyv elkészítésében. Sok olyan dologban részt vett, amiben egy átlag
tankörvezető nem.

4.6

SZAVAZÁS

Az előző szavazás alapján maximum 4 jelöltre lehetett szavazni.
Póttagok, a kapott szavazatok számával:
Csernák Attila

13 szavazat

Rumony András

12 szavazat

Szigeti Milán

14 szavazat

Vatai András

12 szavazat

Nem lettek póttagok, a kapott szavazatok számával:
Hegyi Bence

3 szavazat

Katona Ádám

2 szavazat

Szabó István Viktor 0 szavazat

21:08 Szünet. Hegyi Bence, Katona Ádám és Szabó István elhagyják a termet.
21:15 Az alakuló ülés folytatása

5 ALELNÖK VÁLASZTÁSA
5.1

JELÖLÉS

Varró Gergő jelöli Szaller Ádámot. Az együttműködés nem volt mindig tökéletes, de
megbeszélték, hogy min kell változtatni, hogy hatékonyabb legyen a közös munkájuk. Varró
Gergő kéri a GHK támogatását.
Szaller Ádám elfogadja a jelölést.

5.2

KÉRDÉSEK A JELÖLT JELENLÉTÉBEN

Senkinek nem volt kérdése.
Szaller Ádám elhagyta a termet.
Szaller Ádám távollétében a jegyzőkönyv vezetését Német Roland végezte.

5.3

ÉSZREVÉTELEK A JELÖLT TÁVOLLÉTÉBEN

Senkinek nem volt észrevétele.

5.4

SZAVAZÁS

A GHK 12 db igen, 1 db nem és 1 db tartózkodás mellett Szaller Ádámot választotta
alelnöknek.

6 BIZOTTSÁGVEZETŐK MEGVÁLASZTÁSA
6.1

TANULMÁNYI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG

Jelölt: Perger Dávid
6.1.1 Pályázat ismertetése
Perger Dávid: Szaller Ádám munkáját segítette, az EHK Külső Oktatási Bizottságának üléseire,
illetve kérvénybírálásokra eljárt, illetve a BSc felülvizsgálatban is részt vett. Kéthetente tartana
bizottsági ülést, hogy a bizottság tagjai tisztában legyenek az aktuális változásokkal, illetve a
feladatokat szeretné ledelegálni. Az oktatási dékánhelyettes úrral rendszeresen találkozna, hogy
mindennel tisztában legyen. Az MSc-re is bevezetné a zárthelyik ütemezését, hallgatói
jegyzetpályázatot írna ki – az oktatók felé megfelelően kell lekommunikálni ezeket. A BSc
felülvizsgálat szerinte nem egy emberes feladat. Hosszú távon a zárthelyik ütemezésére a
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar rendszerét szeretné átvenni. Specializációs fórumot
szervezne, ipari képviselőkkel. Nincs még teljesmértékben tisztában mindennel, kéri Szaller
Ádámot, hogy megválasztása esetén segítse a munkáját.
6.1.2 Kérdések a jelölt jelenlétében:
Szikszai Fanni megjegyzése: Ahhoz, hogy a hallgatókkal megfelelő hangnemben tudjon
kommunikálni, még fejlődnie kell.
Perger Dávid elhagyta a termet.
6.1.3 Észrevételek a jelölt távollétében
Szaller Ádám: Meg van elégedve Perger Dávid munkájával, kérvénybírálásokban és a BSc
felülvizsgálatban is konstruktívan részt vett. A gépészmérnöki alapszakosok kérdőíveinek
kiértékelését teljesen egyedül készítette el, semmilyen utólagos módosításra nem volt szükség a
dokumentumban.
6.1.4 Szavazás
A GHK 12 db igen, 2 db nem és 0 db tartózkodás mellett Perger Dávidot választotta a
Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetőjének.

6.2

RENDEZVÉNY BIZOTTSÁG

Jelöltek: Polgár Eszter és Szigeti Milán.
6.2.1 Pályázatok ismertetése
Polgár Eszter: 2013-ban a gólyatanácsban kezdte a munkát, bizottságvezető még nem volt.
2014-től szavazati jogú tag, azóta is a Rendezvény Bizottság a legfontosabb neki. Kun Levente

Alexet segítette, mindent igyekezett átlátni, az alapoktól kezdve. A KRB munkáját koordinálta,
szerinte sikeresen vette az akadályt. Úgy gondolja, sikeresen tudná végezni ezt a feladatot.
Szigeti Milán: A póttagpályázatánál már kiemelte, hogy eddig mivel foglalkozott. A
középiskolában DÖK elnök volt, tapasztalatot szerzett rendezvényszervezés területén,
megtanulta, hogyan kell egy csapatot koordinálni, motiválni. Tudja, mik voltak a rendezvények
hibái, tapasztalatot szerzett a gólyatábor szervezése kapcsán a gazdasági ügyekről is. Tervez
csapatépítő foglalkozásokat tartani, formálna a tankörvezetői rendszeren is: vegyenek részt a
rendezvényszervezésben ők is.
6.2.2 Kérdések a jelöltek jelenlétében
Antal Laura Csenge kérdése Polgár Eszterhez: Amíg Kun Levente Alex volt a bizottság
vezetője, hallott a hangnemre panaszkodni KRB tagokat. Reméli, hogy Polgár Eszter nem az
eddig tapasztalt hangnemet fogja folytatni. Szüksége lenne-e bizottságvezetőként Kun Levente
Alex segítségére?
Polgár Eszter válasza: Az empátia nagyon fontos egy vezető számára, Kun Levente Alex még
segíti az operatív dolgokban.
Varró Gergő megjegyzése: Véleménye szerint Polgár Eszter már felkészült a feladatra.
Tóth Amanda megjegyzése: Polgár Eszter hangnemével sosem volt probléma, mindenkivel
igyekezett kedves lenni, még akkor is, ha valakit egy el nem végzett feladat miatt többszöri
alkalommal kellett figyelmeztetni.
Vatai András kérdése Szigeti Milánhoz: Miért szeretné reformálni a tankörvezetői rendszert?
Szerinte pont jó, hogy ennyi idő volt a gólyákra. Sok dicséretet kapott arra, hogy neki
tankörvezetőként ennyi ideje volt a gólyákkal foglalkozni.
Szigeti Milán válasza: Szerinte kevesen voltak a rendezvényszervezők, emiatt gondolta csak,
hogy változtatni kellene.
Kun Levente Alex: Több tankörvezető részt vett azokban a munkákban, ami nem is lett volna a
feladatuk. Szerinte nincs szükség a változtatásra, viszont mindenképp több KRB tag kellene.
Polgár Eszter elhagyta a termet.
6.2.3 Kérdések csak az egyik jelölt jelenlétében
Nagy Edit kérdése: miért gondolod azt, hogy jobb lennél mint Eszti, láttál-e problémát az ő
munkájával kapcsolatban?
Szigeti Milán válasza: Férfiként egy kicsit nagyobb karizmával rendelkezik, és szerinte fontos,
hogy meglegyen a kellő tisztelet. Szerinte jobban tudja csapatként kezelni a szervezőket – Esztit
túlságosan empatikusnak tartja. Jobban kézben tudná tartani a dolgokat, pl. a Kollégista avatónál
nem volt gördülékeny a szervezés.
Perger Dávid: Ez nem az ő hibája volt, az ott lévő emberek nem csinálták, ami ki lett adva nekik.
Ez volt Polgár Eszter első önálló rendezvénye.
Rózsavölgyi Gréta kérdése: Teljesmértékben tisztában vagy a gólyatábor háttérfeladataival, hogy
kell az engedélyeket beszerezni, stb.?
Szigeti Milán válasza: Természetesen Kun Levente Alexszel és Polgár Eszterrel
együttműködve képzelte el a munkát, időben elkezdett szervezéssel meg lehetne oldani ezt is.

Rózsavölgyi Gréta kérdése: Ha Polgár Esztert választanánk, akkor is tudnál alatta dolgozni?
Szigeti Milán válasza: Már elmondta, hogy igen, csapatban dolgoznának ebben az esetben is.
Kun Levente Alex: A Kollégista avató inkább az ő hibája, nem Polgár Eszteren múlt. A
Gólyahajó volt Eszter első rendezvénye, az pedig tökéletesen lezajlott.
Szigati Milán elhagyta a termet, Polgár Eszter visszajött a terembe.
Antal Laura Csenge kérdése Polgár Eszterhez: Mi az, amiben jobb vagy, mint Szigeti Milán?
Polgár Eszter válasza: Kialakított egy kapcsolatot a GHK-val és a KRB-vel is. A visszajelzések
szerint mindenki szívesen dolgozott vele együtt - nem követelt, inkább kért. Szigeti Milánnal
szemben kicsit kedvesebb tud lenni, szerinte ez pozitív.
Polgár Eszter elhagyta a termet.
6.2.4 Észrevételek a jelöltek távollétében
Kun Levente Alex észrevétele Polgár Eszterhez: A KRB koordinálásában rengeteget segített, a
Gólyatábor egyik kulcsembere volt. A kommunikáció kapcsán ő volt a szigorúbb, Eszter inkább
próbált kedvesebb lenni a szervezőkkel.
Kun Levente Alex észrevétele Szigeti Milánhoz: Hálás neki, hogy segített a beosztások,
adminisztratív feladatok ellátásánál. Neki viszont szüksége van arra, hogy a GHK ritmusát
felvegye.
Gulácsi Balázs észrevétele Polgár Eszterhez: Visszajelzésként azt kapta több embertől is, hogy
jól lehet az ő vezetése alatt dolgozni.
6.2.5 Szavazás
Polgár Eszter: 13 szavazat
Szigeti Milán: 1 szavazat
A szavazás értelmében a GHK Polgár Esztert választotta a Rendezvény Bizottság
vezetőjének.
21:58 Szünet
22:22 Az alakuló ülés folytatódik.

6.3

KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG

Jelölt: Kovalovszki Máté
6.3.1 Pályázat ismertetése
Kovalovszki Máté: Július elején vette át a bizottságot, elegendő ideje volt a tapasztalatszerzésre.
Az egyéges kollégiumi rendszerrel kapcsolatban sok a tennivaló. Ezután foglalkozna azzal,
hogyan lehet fejleszteni a rendszert.
6.3.2 Kérdések a jelölt jelenlétében
Antal Laura Csenge kérdése: Dolgozol most is? Nyáron volt gond abból, hogy nem értél rá
elvégezni a feladataidat.

Kovalovszki Máté válasza: Heti 2 napot dolgozik, de amikor dolga van, elengedik. Nyáron
próbaidőn volt, heti 5 napot dolgozott.
Kovalovszki Máté elhagyta a termet.
6.3.3 Észrevételek a jelölt távollétében
Senkinek nem volt észrevétele.
6.3.4 Szavazás
A GHK 13 db igen, 0 db nem és 1 db tartózkodás mellett Kovalovszki Mátét választotta a
Kollégiumi Bizottság vezetőjének.

6.4

ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG

Jelöltek: Kántor Tamás és Szigeti Milán
6.4.1 Pályázatok bemutatása
Kántor Tamás: Segített a különböző ösztöndíjak igazolásainak beszedésénél. A Sport ösztöndíj
pontozási rendszerét alakítaná át.
Szigeti Milán: Sokat dolgozott együtt gólyatanácsos korában az akkori Ösztöndíj Bizottság
vezetőjével. A rendszer azóta sokat változott, de ezt nem gondolja problémának. Pontosnak,
precíznek tartja magát.
6.4.2 Kérdések a jelöltek jelenlétében
Rózsavölgyi Gréta kérdése Szigeti Milánhoz: A rendezvények vagy az ösztöndíjosztás az, amit
közelebbnek érzel magadhoz?
Szigeti Milán válasza: Mindkettőt szívesen csinálná.
Szigeti Milán és Kántor Tamás elhagyták a termet.
6.4.3 Észrevételek a jelöltek távollétében:
Kovalovszki Máté észrevétele: Mindkettőjüket alkalmasnak tartja a posztra. Kántor Tamás
jobban képben van, Szigeti Milán tudása a mostani rendszerhez viszont már elavult sajnos.
Szikszai Fanni kérdése: Kántor Tamás milyen precizitás szempontjából? Azoktól vár választ,
akik közelebb állnak hozzá.
Tóth Amanda: ezzel nincsen gond, ha fontos feladata van, minden energiájával arra koncentrál.
6.4.4
Kántor Tamás:
Szigeti Milán:

Szavazás
9 szavazat
4 szavazat

1 képviselő tartózkodott.
A szavazás értelmében a GHK Kántor Tamást választotta az Ösztöndíj Bizottság
vezetőjének.

6.5

PR BIZOTTSÁG

Jelöltek: Rózsavölgyi Gréta és Szikszai Fanni
6.5.1 Pályázatok bemutatása
Rózsavölgyi Gréta: A mostani helyzetben fontos, hogy jobban nyissunk a hallgatók felé. Sokan
vannak, akik nincsenek tisztában a GHK tevékenységével. Akár már a döntések előtt felmérné,
mi a vélemény az adott kérdésekről. Az öntevékeny körökkel is szorosabb kapcsolatot ápolna.
November elején egy 3 napos management tréningen fog részt venni, ez is a kifelé való
kommunikációban sokat segít majd. Az öntevékeny körökkel jó kapcsolatot ápol.
Szikszai Fanni: Tankörvezetőként vett részt a gólyatáborban. Külső személyként belelát abba,
amit esetleg a korábbi HK-sok már nem látnak. Hallott negatív kritikát is, a PR Bizottságnak ezt
kellene kezelnie, nyitni a hallgatók felé. A közélethez közelebb kell hozni azokat a hallgatókat is,
akik nem kollégisták. A rendezvények hirdetésére még nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A HK-n
belül is szükséges a konfliktusokat rendbe tenni, ami a munkára és a kifelé mutatott összképre is
rossz hatással van.
6.5.2 Kérdések a jelöltek jelenlétében:
Német Roland kérdése Rózsavölgyi Grétához: A pályázatodban említetted, hogy szeretnél
szavazásokat tartani. Konkrétan hogy tervezted ezt kivitelezni?
Rózsavölgyi Gréta válasza: Ha a HK nem tudna dönteni, akkor egy független véleményként
kiírhatnánk szavazást is.
Német Roland válasza és újabb kérdése Rózsavölgyi Grétához: Azért választottak a hallgatók,
hogy képviseljük a véleményüket. Furcsa elképzelésnek tartja, hogyan mérjük fel a hallgatók
véleményét egy-egy döntéssel kapcsolatban: a határidő okozna gondot. Hogyan épül fel egy heted,
milyen dolgaid vannak?
Rózsavölgyi Gréta válasza: 4 napból 3-at dolgozik, 1 napot az egyetemen tölt, mivel
kedvezményes tanulmányi rendben részesült. A vizsgaidőszakban pl. az előző félévben nem
dolgozott 2 hónapot - a HK-t is megértenék a munkahelyén. A Gyártás Szakosztályban
rendezvényszervező, ez félévente 2-3 csapatépítő szervezését takarja. A Gépész Szakkollégium
gazdasági vezetői pozíciójáért mégsem indul, nem férne bele a HK mellett.
Német Roland kérdése mindkét jelölthöz: Grafikai, kiadványszerkesztő programokat tudtok
kezelni?
Szikszai Fanni: Photoshoppal foglalkozott 1 évig, egy plakát szerkesztése nem okoz gondot a
számára.
Rózsavölgyi Gréta válasza: Használt már Photoshopot.
Perger Dávid kérdése Szikszai Fannihoz: A pályázatában említette a balatonlellei tábor
szervezésének átgondolását, ez alatt mit értett?
Szikszai Fanni válasza: Szükséges, hogy a GHK közös programokat szervezzen a körökkel, akár
a badacsonyi kirándulásra is közösen mehetnénk.
Rózsavölgyi Gréta és Szikszai Fanni elhagyták a termet.

6.5.3 Észrevételek a jelöltek távollétében
Német Roland kérdése Kun Levente Alexhez és Polgár Eszterhez: Hogy látjátok, ha kettőjük
közül valaki megkapott egy önálló feladatrészt, ki milyen minőségben végezte el azt?
Polgár Eszter válasza: Szikszai Fanni rengeteg időt töltött a nyáron a GHK irodában,
lelkiismeretesen dolgozik. Rózsavölgyi Gréta csak hétvégén tudott kisebb feladatot vállalni,
dolgozott mellette. 1-2 dologba csak belefog, nem csinálja végig.
6.5.4 Kérdések csak az egyik jelölt jelenlétében
Rózsavölgyi Gréta visszajött a terembe.
Nagy Edit kérdése Rózsavölgyi Grétához: Miben érzed magadat jobbnak?
Rózsavölgyi Gréta válasza: Őt elsősorban a PR Bizottság érdekli, Szikszai Fannit pedig
szerinte nem. Nem gondolja, hogy Fanni ezért kevésbé csinálná jól. Saját célja, hogy minden
erejével azon legyen, hogy év végén azt mondhassák a GHK tagjai, hogy nem bánták meg a
döntésüket.
Rózsavölgyi Gréta elhagyta a termet, Szikszai Fanni visszajött a terembe.
Nagy Edit kérdése Szikszai Fannihoz: Miben érzed magadat jobbnak?
Szikszai Fanni válasza: Összeszedettebbnek érzi magát, Rózsavölgyi Grétát pedig néha
csapongónak. Túl sok mindent akar egyszerre csinálni, de közben nem feltétlenül vesz részt
ezekben a dolgokban aktívan.
Kántor Tamás kérdése Szikszai Fannihoz: A bemutatkozásában a Tanulmányi és Oktatási
Bizottságot jelölte meg, a rendezvények szervezése mellett. Miért a PR Bizottság vezetői
pozícióját pályázta meg?
Szikszai Fanni válasza: Polgár Esztert alkalmasnak tartja, ezért nem is indult. Perger Dávid is
meg fog birkózni a feladattal, így ő a PR Bizottság munkájához tudna pluszban hozzátenni.
6.5.5 Szavazás
Rózsavölgyi Gréta: 3 szavazat
Szikszai Fanni:

8 szavazat

2 képviselő tartózkodott.
A szavazás értelmében a GHK Szikszai Fannit választotta a PR Bizottság vezetőjének.

6.6

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Jelölt: Német Roland
6.6.1 Pályázat ismertetése
Német Roland: Az előző időszak kezdetén több helyen átalakította a bizottság munkáját. A
Gazdasági Bizottság feladatköre az egyetemet érintő változások miatt kibővült, sok feladata volt
az elmúlt időszak során. A Bizottság munkáját megosztaná, pl. az öntevékeny körök igényléseivel
külön ember foglalkozna, a szerződések, egyebek intézését tovább folytatná.

6.6.2 Kérdések a jelölt jelenlétében
Antal Laura Csenge észrevétele: A munkájának minősége kifogásolhatatlan, viszont a stílusával
van gond, a GHK ülésein és az öntevékeny körökkel való kommunikáció során is. A Varró
Gergővel való konfliktusukkal is kezdeni kellene valamit.
Német Roland: Jogosnak érzi a kritikát, próbál változtatni ezen, új kezdetet fog jelenteni ez a
tisztújítás.
Varró Gergő észrevétele: Rolanndal tisztázták a konfliktusokat, meg tudják beszélni a
gondjaikat.
Német Roland elhagyta a termet.
6.6.3 Észrevételek a jelölt távollétében
Senkinek nem volt észrevétele.
6.6.4 Szavazás
A GHK 13 db igen, 0 db nem és 1 db tartózkodás mellett Német Rolandot választotta a
Gazdasági Bizottság vezetőjének.

6.7

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

Jelölt: Tóth Amanda
6.7.1 Pályázat ismertetése
Tóth Amanda: A Gólyatanács tagja volt, korábban is segített már a szociális pályázatok
bírálásában. Igyekezett minél többet a GHK irodában lenni a pályázati időszak alatt, hogy a
problémás esetekben is tapasztalatot szerezzen. Próbapályázatok segítségével belső vizsgákat is
tartana, hogy az egyébként is alacsony bukási arány tovább csökkenjen. Az ESZR fejlesztésével
kapcsolatban is javaslatokat gyűjtene.
6.7.2 Kérdések a jelölt jelenlétében
Senkinek nem volt kérdése.
Tóth Amanda elhagyta a termet.
6.7.3 Észrevételek a jelölt távollétében
Nagy Edit: Tóth Amandát alkalmasnak tartja, a Külső Szociális Bizottság tagjai közül is a
tapasztaltabbak közé tartozik. Pontosan, precízen végzi a munkáját, a hallgatókkal is szót ért.
6.7.4 Szavazás
A GHK 12 db igen, 1 db nem és 1 db tartózkodás mellett Tóth Amandát választotta a
Szociális Bizottság vezetőjének.

7 REFERENSEK VÁLASZTÁSA
7.1

SPORT REFERENS

Jelölt: Csernák Attila.
7.1.1 Pályázat ismertetése:
Csernák Attila: Küzdősportol már kiskora óta, versenyeken részt vett már versenyzőként,
szervezőként és bíróként is. Szót tudna érteni a sporttal kapcsolatban érintett hallgatókkal is.
Csernák Attila elhagyta a termet.
7.1.2 Szavazás
A GHK 15 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Csernák Attilát választotta Sport
referensnek.

7.2

HONLAP FŐSZERKESZTŐ

Jelölt: Gulácsi Balázs.
7.2.1 Pályázat ismertetése
Gulácsi Balázs: Márciusban került be a hallgatói képviseletbe, foglalkozott a GHK elektronikus
hírcsatornáinak szerkesztésével, illetve az új HK honlap domain beüzemelésével is. A HK tömb
wifijét is megcsinálta.
Gulácsi Balázs elhagyta a termet.
7.2.2 Szavazás
A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Gulácsi Balázst választotta
honlap főszerkesztőnek.

7.3

KÜLÜGYI REFERENS

Jelölt: Perger Dávid.
7.3.1 Pályázat ismertetése
Perger Dávid: Már tavaly is ő töltötte be ezt a pozíciót. Az Erasmus pályázatok bírálásával
kapcsolatban a pontozási rendszerrel vannak gondok, ezt a problémát kezelné. A német képzést
is bevonná a referensi teendők közé.
Perger Dávid elhagyta a termet.
7.3.2 Szavazás
A GHK 13 db igen, 0 db nem és 1 db tartózkodás mellett Perger Dávidot választotta a
Külügyi referensnek.

7.4

HALLGATÓI IRODA VEZETŐJE

Jelölt: Okolicsányi Péter.
7.4.1 Pályázat ismertetése
Okolicsányi Péter: Előző félévben is ő vállalta el ezt a feladatot. A raktárhelységet kellene
tárgyalóként hasznosítani. A takarítással kapcsolatban: előre rögzített rend lesz, hogy ki mikor
takarít.
Okolicsányi Péter elhagyta a termet.
7.4.2 Szavazás
A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Okolicsányi Pétert választotta a
Hallgatói iroda vezetőjének.

7.5

UTÁNPÓTLÁSKÉPZÉS FELELŐSE

Jelölt: Szaller Ádám.
7.5.1 Pályázat ismertetése
Szaller Ádám: Feladatának tekinti a Gólyatanács foglalkozások szervezésén kívül az újonnan
bekerült hallgatói képviselők betanítását is. A gördülékeny munkához elengedhetetlen az, hogy
akik a GHK-ban dolgoznak, tisztában legyenek mindennel.
Szaller Ádám elhagyta a termet.
7.5.2 Szavazás
A GHK 14-0-0 arányban támogatta Szaller Ádám pályázatát.
A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Szaller Ádámot választotta az
Utánpótlásképzés felelősének.

8 EHK KÜLSŐ BIZOTTSÁGAIBA DELEGÁLT TAGOK
Varró Gergő javasolja, hogy az EHK külső bizottsági delegáltjai a témához kötődő kari
bizottságok vezetői legyenek. Más javaslat nem érkezett.

8.1

SZAVAZÁS

A GHK 15 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta Varró Gergő
javaslatát.
A döntés értelmében a Külső Kollégiumi Bizottság GHK delegáltja Kovalovszki Máté, a Külső
Szociális Bizottság delegáltja Tóth Amanda, valamint a Külső Oktatási Bizottság delegáltja
Perger Dávid.

9 A KARI TANÁCS BIZOTTSÁGAINAK DELEGÁLTJAI
9.1

KARI TANULMÁNYI BIZOTTSÁG (4 FŐ)

Jelöltek: Szaller Ádám, Perger Dávid, Okolicsányi Péter, Varró Gergő, Szikszai Fanni.
9.1.1 Szavazás
Okolicsányi Péter 9 szavazat
Perger Dávid

15 szavazat

Szaller Ádám

15 szavazat

Szikszai Fanni

6 szavazat

Varró Gergő

15 szavazat

A szavazás értelmében a Kari Tanulmányi Bizottság tagjai Szaller Ádám, Perger Dávid,
Okolicsányi Péter és Varró Gergő.

9.2

KARI OKTATÁSI BIZOTTSÁG (2 FŐ)

Jelöltek: Szaller Ádám és Perger Dávid.
9.2.1 Szavazás
A GHK 15 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta a jelölteket.

9.3

KARI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG (1 FŐ)

Jelölt: Szaller Ádám.
Szaller Ádám elhagyta a termet.
9.3.1 Szavazás
A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta a jelöltet.

9.4

KARI KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG (1 FŐ)

Jelölt: Perger Dávid.
Perger Dávid elhagyta a termet.
9.4.1 Szavazás
A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta a jelöltet.

9.5

KARI TDK BIZOTTSÁG (2 FŐ)

Varró Gergő javasolja, hogy a mindenkori Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezető és Ösztöndíj
Bizottság vezető legyenek a Kari TDK Bizottság tagjai.
9.5.1 Szavazás:
A GHK 15 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta Varró Gergő
javaslatát.

A szavazás értelmében a Kari TDK Bizottság tagjai Perger Dávid és Kántor Tamás.

9.6

KARI FEGYELMI BIZOTTSÁG (2 FŐ)

Varró Gergő javasolja, hogy a Kari Fegyelmi Bizottság GHK delegáltja a mindenkori elnök és az
alelnök legyen.
9.6.1 Szavazás
A GHK 15 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta Varró Gergő
javaslatát.
A szavazás értelmében a Kari Fegyelmi Bizottság tagjai Szaller Ádám és Varró Gergő.

9.7

KARI GAZDASÁGI BIZOTTSÁG (2 FŐ)

Varró Gergő javasolja, hogy a Kari Gazdasági Bizottság GHK delegáltja a mindenkori Gazdasági
Bizottság vezetője és az elnök legyenek.
9.7.1 Szavazás
A GHK 15 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta Varró Gergő
javaslatát.
A szavazás értelmében a Kari Gazdasági Bizottság tagjai Német Roland és Varró Gergő.

9.8

KARI TANÁCS TAGOK (7 FŐ)

Varró Gergő elmondta, hogy a Kari Tanácsba 7 főt delegál a GHK. Itt dőlnek el a
Gépészmérnöki Kar legfontosabb döntése. Az ülések csütörtökön szoktak lenni 14:00-tól a K
épület Rektori Tanácsteremében.
Jelentkezik: Varró Gergő, Nagy Edit, Kun Levente, Polgár Eszter, Német Roland, Antal
Laura Csenge, Perger Dávid, Tóth Amanda, Kántor Tamás, Kovalovszki Máté, Szikszai
Fanni
9.8.1
Varró Gergő

Szavazás
15 szavazat

Nagy Edit

15 szavazat

Kun Levente

15 szavazat

Polgár Eszter

9 szavazat

Német Roland

7 szavazat

Antal Laura Csenge

4 szavazat

Perger Dávid

10 szavazat

Tóth Amanda

3 szavazat

Kántor Tamás

6 szavazat

Kovalovszki Máté

13 szavazat

Szikszai Fanni

6 szavazat

A megerősítő szavazáson a GHK 15 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett
támogatta, hogy a Kari Tanácsba delegált képviselők az alábbiak legyenek: Varró Gergő,
Nagy Edit, Kun Levente, Polgár Eszter, Német Roland, Perger Dávid, Kovalovszki Máté.

10 TOVÁBBI POSZTOK
10.1

EMLÉKEZTETŐ VEZETŐ

Jelölt: Szaller Ádám
Szaller Ádám elhagyta a termet.
10.1.1 Szavazás
A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Szaller Ádámot választotta
emlékeztető vezetőnek.

10.2 GSZK KAPCSOLATTARTÓ
Varró Gergő jelöli Szigeti Milánt.
Perger Dávid felvázolta, hogy mik is a poszthoz kötődő feladatok.
Szigeti Milán nem fogadta el a jelölést, mivel más elfoglaltsága van akkor.
Szigeti Milán jelölte Rózsavölgyi Grétát, ő sem fogadta el a jelölést.
A jelölt végül Vatai András.
Vatai András elhagyta a termet.
10.2.1 Szavazás
A GHK 15 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Vatai Andrást választotta GSZK
kapcsolattartónak.

10.3 SZINTFELELŐSÖK KOORDINÁTORA
Jelölt: Rózsavölgyi Gréta.
Rózsavölgyi Gréta elhagyta a termet.
10.3.1 Szavazás
A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Rózsavölgyi Grétát választotta a
szintfelelősök koordinátorának.

10.4 LEVELEZŐ LISTA KEZELŐJE
Jelölt: Rumony András
Rumony András elhagyta a termet.
10.4.1 Szavazás
A GHK 15 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Rumony Andrást választotta a
levelező listák kezelőjének.

10.5 PRINTER KÁRTYA FELELŐS
Jelölt: Rózsavölgyi Gréta
Rózsavölgyi Gréta elhagyta a termet.
10.5.1 Szavazás
A GHK 14 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett Rózsavölgyi Grétát választotta
Printer kártya felelősnek.

10.6 SZAKFELELŐSÖK
Varró Gergő: Négy szakbizottság van, ahová szakfelelősök szükségesek: mechatronikai, gépész,
ipari termék- és formatervezői és energetikai. A Gépész Szakbizottság alá tartozik az
Épületgépészeti és gépészeti eljárástechnikai szak és a Modelling szak is.
Jelöltek:





gépész: Perger Dávid
energetikai: Polgár Eszter, Szikszai Fanni
mechatronikai: Szaller Ádám
ipari termék- és formatervező: Varró Gergő

10.6.1 Szavazás:
Az Energetikai Szakbizottság esetében külön szavazott a GHK:
Szikszai Fanni: 5 szavazat
Polgár Eszter: 8 szavazat
Az Energetikai Szakbizottság tagja így Polgár Eszter lett.
A GHK 15 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta a Mechatronika, Ipari
termék- és formatervező és Gépész szakbizottságok delegáltjainak jelölését.

10.7 ESÉLYEGYENLŐSÉGI KOORDINÁTOR
Varró Gergő: javasolja, hogy a kari esélyegyenlőségi koordinátor a mindenkori Szociális Bizottság
vezetője legyen.
A GHK 15 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta Varró Gergő
javaslatát.
A szavazás értelmében az esélyegyenlőségi koordinátor Tóth Amanda lett.

10.8 TANSZÉKI KAPCSOLATTARTÓK
Varró Gergő: javasolja, hogy a mindenkori Kari Tanulmányi Bizottság delegáltak lássák el ezt a
feladatot.
A GHK 15 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett támogatta Varró Gergő
javaslatát.

A szavazás értelmében a tanszéki kapcsolattartók Okolicsányi Péter, Perger Dávid,
Szaller Ádám és Varró Gergő lettek.

Ülés vége: 0:29

…………………………………….
Szaller Ádám
jegyzőkönyvvezető

…………………………………….
Varró Gergő
elnök

