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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.
Varró Gergő bejelentette, hogy Kun Levente Alex arról tájékoztatta, hogy saját kérésre történő
elbocsátását kérte az Egyetemről, így hallgatói jogviszonyával együtt hallgatói képviselői
mandátuma is megszűnt. A 2015. évi rendes Tisztújítás eredménye alapján, a szavazatszámok
szerinti következő indulót értesíti a mandátum lehetőségéről.
Varró Gergő megkérdezte, ki az, aki támogatni tudja, hogy Csernák Attila helyett az ülés
emlékeztetőjét Vatai András vezesse.
A GHK titkos szavazáson 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:


A gólyatáborok rendben lementek, csak más karoknál, a tatai és a siófoki helyszínnel
voltak problémák.
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Megérkeztek a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók, a kollégiumi
elhelyezésük azonban még mindig nem megoldott.
KTH informatikai tárhelye elégtelen, az OHV le fog állni, mert nem vásárolhatnak új
merevlemezeket. Az informatikai beszerzések más esetekben is folyamatosan
akadályokba ütköznek, következményeik beláthatatlanok.
Az idei évnyitón az elsőéves eskütétel szövegét egy mechatronikus elsőéves hallgató
fogja felolvasni, erre megtalálta a megfelelő személyt.
Bemutatásra került Vezetői Értekezleten az EHK új elnöke, Krisztián Dávid.
Történelmi emlékhellyé minősítik a BME Campusát, emlékoszlop is készül a jövőben.
Elkezdődött a tanszéki sikertelenségi beszámolók kiértékelése.
Támogatási szerződést hosszabbít a MOL az Egyetemmel.
Valószínűleg utoljára került kiírásra a Babinszki Imre ösztöndíj pályázat.

EHK
Kovalovszki Máté beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:








Készül a Hallgatói Központ az E épületben, már két építész tantárgy is létrejött ennek
érdekében.
Zajlik a BME Egyetemi Napok szervezése, idén nagyobb területen kerül
megrendezésre.
Vezetőmentori pótpályázatok elfogadásra kerültek.
TVSZ kisokosok elkészültek.
OHV promóciós kampány kezdődik.
A Vásárhelyi Pál Kollégium felújítási munkálatai nem fejeződtek be határidőre.
Az ELTE KolHÖK felkereste az EHK-t jövőbeli egyeztetések céljából.

Varró Gergő bemutatta a GHK tisztújítás menetrendjét és ügyrendjét, majd megkérdezte, ki
tudja elfogadni.
A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid elmondta a következőket:






Sok hallgatói panasz érkezik folyamatosan az Elektronika alapjai tárggyal kapcsolatban.
Kiértékelésre került dr. Révész Szilárd matematika oktatóról kiküldésre került kérdőív.
A pótlások rendje minden esetben a tantárgyi adatlapokban leírtak szerint fog történni.
Dr. Bihari Péterrel egyeztetett, folytatódik a BSc képzések felülvizsgálata.
Az EHK honlapján elérhetőek a TVSZ kisokosok.
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Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:




Sok probléma adódott a költözések során, amelyeket nehezen tudott megoldani a
korlátozott internet hozzáférés miatt, amellyel a gólyatáborokban szembesült (a
gépészkari mellett jelen volt a VIK által szervezettben is, EHK által delegált
felügyelőként). Az Üzemeltető is ellentmondásos információkat közölt, amely nem
könnyítette meg a helyzetet. Szintén súlyosbító tényezőként szerepelt az események
között a KEFIR rendszer egyes funkcióinak működésképtelensége, amelyet elismert a
fejlesztő is, ezért kénytelen volt visszaállni a korábbi, gépészkaros fejlesztésű felületre
a beköltözési időpontok kiadásánál.
Gulácsi Balázs jelezte, hogy a felújított szobákat minősíthetetlen állapotban hagyták a
munkások a Kármán Tódor Kollégiumban, kérte, hogy ez legyen az Üzemeltetés
tudomására hozva.

Ösztöndíj Bizottság
Kántor Tamás elmondta a következőket:


A véleményezésre leadott ösztöndíj pályázati kiírások jogi véleményezésének
eredményét a Jogi Igazgatóság és a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság a
rendelkezésükre álló 15 munkanapból 14-et kihasználva küldte vissza, úgy, hogy abban
a dátumokon kívül az előző félévre vonatkozóan általuk elfogadotthoz képest nem
változott semmi. Mivel az új észrevételek miatt még egyszer újraindult a három hetes
véleményezési időszak, így a kiírások egyeztetése nem tudott időben megtörténni
ahhoz, hogy a szeptember 20-ai kifizetési időpontban kiutalás legyen.
Elfogadhatatlannak tartja, hogy az EHK nem tesz semmit ez ellen.

Szociális Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:



Az eddig szociális pályázat bírálói vizsgán részt vevő gépészkaros képviselők mind
sikeres vizsgát tettek.
Az elsőévesek szociális pályázatainak személyes bemutatása lezajlott a kollégiumi
beköltözésükkel párhuzamosan vasárnap, a felsőbbéveseké is elkezdődött, és
folytatódik is a továbbiakban.

Rendezvény Bizottság
Szigeti Milán elmondta a következőket:


A Gólyatábor lebonyolítása az előzetes tervek szerint megtörtént, kiemelte az esőtervek
sikerességét, a résztvevők jól érezték magukat, megköszönte a GHK tagjainak a
segítséget.
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Szikszai Fanni elmondta, hogy a csillebérci helyszín ideális lehet a további években is
a Gólyatábor lebonyolítására, kiemelte a tábor közelségét, az üzemeltetőkkel kialakított
jó viszonyt, az ellátás elfogadható minőségét.
Megelégedését fejezte ki a KRB-vel kapcsolatban, jól elvégezték a rájuk bízott
feladatokat.
Lezajlott a Campus bejárás és a Városvetélkedő, kisebb létszámmal, mint az elmúlt
években. Holnap folytatódnak tovább a regisztrációs hét programjai, a beiratkozás
rendhagyó módon a Q épületben fog történni.
A Gólyahajó programjai rendben lezajlottak.
Nagy Edit kiemelte, hogy több szervező nem tartotta be azt az előírást, miszerint
szervezői póló viselése kötelező a gólyaprogramokon.

Egyebek
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy az általános ügyelet időpontja
a 2016/2017. őszi félévben kedd 19-20 óra között legyen.
A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki változtatna az eddigi vasárnapi tornaterem-foglalási
időponton, javaslatként érkezett a hétfő este.
Ezután megkérdezte, ki tudja támogatni, hogy a GHK támogassa a Gépész Sport Szakosztály
Kármán Bajnokságra irányuló keddi és a GHK hétfői teremfoglalását.
A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Ülés vége: 23:21
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