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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
Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:






Új termek fognak a Gépészmérnöki Kar (továbbiakban: GPK) kezelésébe kerülni: a K
épület alagsorában lennének, felújítás után venné őket használatba a Kar.
Az egyik GPK-s oktató panaszkodott, hogy a KF38-as teremben nem tudott órát tartani
a Központi épület auájában megrendezett október 23-ai ünnepég miatt.
Érkezett egy minisztériumi ösztöndíjas, egyiptomi doktorandusz hallgató az Energetikai
Gépek és Rendszerek Tanszékre.
A kari alumni rendszer kialakítása Dr. Bakonyi Péter feladata. 10 hallgatói képviselőt
kérnek, akik tesztelnék a honlapot.
Dr. Láng Péter tanszékvezetői mandátuma lejárt, Dr. Kajtár László az új pályázó.
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Tanszékvezetői értekezleten felmerült a diplomaátadók kamerával való rögzítésének
lehetősége. Arra jutottak, hogy nem kell a diplomaátadót felvenni, mert nem érkezett rá
hallgatói igény.
A Fotókört felkérték, hogy a tanszéki laborokról készítsenek fényképeket, amik
felkerülnének a tanszékek weboldalaira.

EHK
Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról. A részletes emlékeztetőt
felküldte a GHK belső levelezőlistájára, a fontosabb témákat kiemeli még egyszer:



A konditerem fejlesztési tervet november 12-ig kell elkészíteni. Leltárat is szükséges
készíteni az eszközökről.
Az Építészmérnöki Karon lezajlott a tisztújítás, Balázs Anna lett az új elnök.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid elmondta, hogy a jegyzetpályázattal kapcsolatos kérdőívet a GHK belső listájára
felküldi véleményezésre.
Gulácsi Balázs utánanéz, hogy a BME címtáras azonosítás hogyan működhetne majd a készülő
jegyzetekkel kapcsolatos honlapnál.

Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:




Az előző napi Kollégiumi Bizottság ülésén átbeszélték az Egységes Kollégiumi
Rendszer specifikációjával kapcsolatos véleményeket.
Előző héten részt vett szintén egy ezzel kapcsolatos megbeszélésen: a jelentkezéstől a
szobafoglaláson át mindent ez az oldal fog tudni a jövőben (egyelőre csak a jelentkezés,
és a hírek fognak ezen keresztül menni).
Egy kollégista jelezte, hogy a szobatársa nem tartja be az alapvető higiéniai elvárásokat.
A kollégiumban egy másik szobában megüresedett egy hely, a problémát jelző hallgató
át fog költözni oda, a szabályokat be nem tartó hallgatóval pedig beszélni fognak a
mentorok.

Ösztöndíj Bizottság
Kántor Tamás elmondta, hogy Ösztöndíj Bizottság ülést fog tartani csütörtökön 20 órától. Még
8 hallgató van, aki nem mutatta be az igazolásait a Szakmai ösztöndíjhoz.
Átbeszélésre került a Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázati kiírása. A részletek ismertetését
követően Varró Gergő megkérdezte a GHK tagjait, hogy ki az, aki támogatja a pályázati kiírást.
A GHK 15-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
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Gazdasági Bizottság
Német Roland bemutatta az öntevékeny körök támogatására vonatkozó összesített összeget.
Kiemelte az előzetes igényléshez képest történt változásokat.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki az öntevékeny körök támogatási javaslatát támogatni
tudja.
A GHK 15-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Rendezvény Bizottság
Polgár Eszter beszámolt a következőkről:




A Gólyabálra a pohárrendelés leadása megtörtént. A B-terv holnap fogja küldeni a
kelléklistát. A jegyeket a tankörvezetők fogják árulni.
A Külső Rendezvény Bizottság múlt héten megtartotta első ülését, ahol ismertetésre
kerültek a tagsággal kapcsolatos tudnivalók.
A 2016-os Gólyatábor leendő helyszínével kapcsolatban az árajánlatok bekérése
folyamatban van.

PR Bizottság
Szikszai Fanni elmondta, hogy a Nyílt Nap szervezése folyamatban van. Értesíti a tanszékeket
és a szakosztályokat is. A kari előadást Dr. Vad János tanszékvezető fogja tartani. A standok
a tavalyi helyükön lesznek idén is.
A GHK nyílt ülésének szervezése is zajlik, a Kármán Tódor Kollégium FSZ009-es terme lesz
a helyszín. Az üléssel kapcsolatban érkezett kérdéseket ismertette, a jelenlegi gazdasági
helyzettel illetve a TVSz változtatásokkal kapcsolatban érkezett eddig megkeresés.
Elmondta, hogy a KÁTÉ lapzárta a következő héten lesz. GHK tabló is szerepelni fog benne, a
fotózás időpontja következő héten hétfőn este 19 és 20 óra között lesz.
Kérte, hogy a bizottságvezetők készítsenek folyamatábrákat a bizottságuk működésével
kapcsolatban.

Sport
Csernák Attila elmondta, hogy a kari Jeges Esten Bögre Bálint fog zenélni. A Boráros térről
páronként 1000 Ft-ért lehet korcsolyákat bérelni majd. A plakátot Kun Levente készíti.
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Egyebek
Vatai András elmondta, hogy részt vett Szakosztályvezetői ülésen. A céges támogatásokról, a
cégeknek kiküldendő anyagokról volt szó. A Gépész Szakkollégium Szervezeti és Működési
Szabályzatával kapcsolatban ülést kell tartani.
Kun Levente Alex elmondta, hogy ő volt az EHK delegáltja az Építészmérnöki Kar
tisztújításán.
Szaller Ádám beszámolt arról, hogy a Gólyatanács foglalkozásain bemutatásra kerültek az
Egyetem és a HÖK rendszer felépítése, jelenleg a bizottságvezetők bemutatkozása zajlik.
Szigeti Milán kérte, hogy akik elvállalják a GHK irodájának takarítását, azok végezzék el alaposan ezt.

Ülés vége: 21:50
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