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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.
A GHK tagjai kis zárthelyit írtak egyetem- és szabályismeretből.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:



A Gépész Szakkollégium májusban fogja megrendezni a konferenciáját – a hallgatói
előadásokat oktatók bírálnák majd.
A tanszékvezetői pályázatok beérkezése folyamatban van. A véleményező bizottságok
tagjai a közeljövőben meg fogják kapni a megfelelő anyagokat.

Csütörtökön Kari Tanács lesz, a napirendi pontokat áttekintette a GHK.
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid elmondta a következőket:


A 2014/2015. tavaszi félév OHV kitöltői közötti ajándékokat ki kell sorsolni. Az ülésen
az alábbi Neptun kódokkal rendelkező hallgatók számára kerültek kisorsolásra a
nyeremények:
o eBook olvasót nyert az alábbi Neptun kóddal rendelkező hallgató: X51W20
o 500 GB-os külső HDD-t nyert az alábbi Neptun kóddal rendelkező hallgató:




A bizottsági munkákra továbbra is jelentkezőket vár.
Egy hallgató az Irányítástechnika tárggyal kapcsolatban kérdőívet tett közzé pár
évfolyam Facebook csoportjaiban a tárgy javítása céljából.

W743LS

Gulácsi Balázs: Volt szó korábban arról, hogy egy interaktív honlapot hozunk létre, ami
tartalmazni fogja a mintatanterveket, illetve az előkövetelményeket. A Számítástechnika
Szakosztály tagjai szívesen foglalkoznának ezzel a honlappal, viszonylag rövid határidőn belül
is el tudnák készíteni.
Perger Dávid: A bizottsági ülésen visszatérünk erre, ott megbeszéljük a részleteket.

Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:





A vonalhúzó algoritmus fejlesztés alatt van, a következő kollégiumi férőhelyosztás
elvileg már egy gombnyomással megtörténhet. Kérdés, hogy ki és hogyan fogja tudni
ellenőrizni, hogy helyes-e az algoritmus.
Már csak a Nagytétényi úti kollégiumban van szabad férőhelyünk, viszont az ottani
helyeinket nem is fogjuk tudni feltölteni – 14 helyre van 7 hallgató a várólistán. A
Nagytétényi úti kollégiumban fennmaradó üres helyek miatt nem fogunk kevesebb
férőhelyet kapni a következő félévben.
Valamennyi helyet fogunk kapni a Vásárhelyi Pál Kollégiumban, mivel a GTK nem
tudta feltölteni a férőhelyeit, ezért ezek a helyek a GPK és a VIK között lesznek
szétosztva.

Szociális Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:



A tegnapi napon lehetett utoljára szociális pályázatot leadni, ezzel az időszak lezárult.
Szerdán 17:00-tól lesz KSZB ülés, ahol a szociális ösztöndíj elnyeréséhez szükséges
minimális pontszám megállapításra fog kerülni.

21:16 Megérkezett Nagy Edit és Kun Levente Alex.
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EHK
Nagy Edit és Kun Levente Alex beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:






Az ülésről szóló beszámolót felküldte a GHK belső levelezőlistájára.
A Kancellár megbeszélést tartott a tanszékvezetőkkel a kiküldetésekkel, külföldi
utakkal kapcsolatban. Az utakról naplót is kell majd írni.
A KEFIR-be bekerült a Kollégiumi Bentlakási Megállapodás – nem kell külön aláírni,
elég csak itt elfogadni innentől kezdve.
A HÖOK Közgyűlésre segítőkre van szükség, erre várnak jelentkezőket.
A kiutalandó ösztöndíjaknál problémát jelent, hogy a Jogi Igazgatósággal közvetlenül
nem kommunikálhatunk. A kiírásokkal kapcsolatban felmerülő problémákat csak a
Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóságon (továbbiakban: HSZI) keresztül kaphatjuk meg,
ami lassítja az ügymenetet.

Ösztöndíj Bizottság
Kántor Tamás elmondta, hogy az előző napi bizottsági ülésen elkészült egy javaslat a
tanulmányi ösztöndíj osztására, amit felküldött a GHK belső levelezőlistájára, most ismét
bemutatta a javaslatot. A maximum összegek csökkentek, mivel a hallgatói normatíva csökkent.
Nagy Edit: A TJSz ismét változni fog, ebbe már remélhetőleg sikerül beletenni azt, hogy az
MSc képzésüket kezdők ösztöndíját ne csak a felvételi pontszám alapján lehessen osztani.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a tanulmányi ösztöndíj eredményeit
a 2015/2016/. tavaszi félévre vonatkozóan?
A GHK 13-1-1 arányban elfogadta a javaslatot.

Gazdasági Bizottság
Kun Levente: A kari napok programját jó lenne minél előbb véglegesíteni, még ha nehéz is –
mind a nyolc kar szervezi a rendezvényeit, és rengeteg dologra kell majd rábólintania a HSZInek. Próbáljuk minél előbb elküldeni ezeket, hogy még az előtt engedélyezve legyenek ezek,
mielőtt a többi kar is küldi a dokumentumait – nehogy kicsússzunk a határidőkből a sok
engedélyeztetés összecsúszása miatt.
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Rendezvény Bizottság
Polgár Eszter elmondta a következőket:





A Kultúrhét végleges programterve elkészült. A koncertek szervezését Német Roland
intézi. A Kármán Napra érkeznek be a nevezések, már csak egy csapatnak van hely.
A Harmadoló Estre az étel megrendelésre került.
A Slip-re elkezdődött a szponzorok keresése.
A BME Together Party szervezése nem zökkenőmentes. A buli idején lenne a
Harmadoló Est, és az egyetemi rendezvény miatt nem nyithatott volna ki az Old’s Club.
A helyzet azóta rendeződött.

Szigeti Milán: Lezajlott az első tankörvezetői foglalkozás. Eredetileg 61-en jelentkeztek, ketten
lemondták, mert nem tudnak részt venni a foglalkozásokon. Azok, akik korábban már
meghallgatták az előadásokat, a szabályzatismereti zárthelyit megírhatják a félév elején, és
ezzel felmentést kaphatnak az előadások látogatása alól. A félév végi tudásfelmérőt azonban
nekik is meg kell írniuk újra majd.

PR Bizottság
Szikszai Fanni elmondta a következőket:



Bizottsági ülést fog tartani a következő héten kedden 18-20 óra között. Itt beszámolna
a hétvégén elhangzottakkal kapcsolatban.
A szponzorok keresésével kapcsolatban péntekig tervezik befejezni a cégek felhívását.

Külügy
Perger Dávid elmondta, hogy az Erasmus pályázatok eredménye megszületett.

Egyebek
Vatai András: Részt vett a Gépész Szakkollégium ülésén.




A Szakkollégium konferenciája szervezés alatt van.
A szakosztályok nyílt napjai jól sikerültek, sok az új jelentkező.
Több szakosztálynál vezetőváltás történt.

Német Roland:



Az eseti teremfoglalást leadta a 24 órás foci bajnokságra Péter Kingának.
A Harmadoló Estre elkészítette a nyugtákat, ismertette az árulásának módját.
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Szigeti Milán: Csütörtökön lesz a tankörvezetők bemutatkozása 18:00-tól az FSZ009-ben – aki
szeretné megismerni őket, jöhet.
Antal Laura Csenge: Lemond a hallgatói képviselői mandátumáról. Voltak pozitívabb és
negatívabb időszakok is, de köszöni az együttes munkát. Hamarosan végez tanulmányaival, a
HK-ra már nem jut elég ideje.
Varró Gergő: Megköszönte a munkáját.
Ülés vége: 22:41

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

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

Szaller Ádám
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Következő ülés várható időpontja: 2016. március 1. (kedd)
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