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Ülés kezdete: 18:00
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 megkérdezte, ki az, aki támogatni tudja, hogy Csernák Attila távollétében az ülés
emlékeztetőjét Vatai András vezesse.
A GHK titkos szavazáson 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Varró Gergő elmondta, hogy Kun Levente befejezte tanulmányait, így megszűnt hallgatói
képviselői mandátuma. A 2015. évi Tisztújítás eredménye alapján kiértesítette a
szavazatszámok alapján soron következő indulót, Ureczki Ágnest, aki vállalta mandátumát.
Köszöntötte őt a képviseletben.
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Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a Kari Hallgatói Képviseleti elnöki értekezleten elhangzottakról:




Normatíva költségvetés készítése elkezdődött.
A gödi tábor foglalható időpontjainak kiosztása zajlik.
Krisztián Dávid szeretné, ha a HÖOK Közgyűlésen a KHK elnökök is részt vennének.

EHK
Nagy Edit beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:




A BME printer önkiszolgáló része az E épületbe fog költözni várhatóan.
Vezetői értekezlet résztvevői nagyon elégedettek voltak az esküszöveget mondó
mechatronikai mérnöki szakos elsőéves hallgatóval, Lajtos Mátéval.
Az OHV-t még mindig nem lehet kitölteni.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Kántor Tamás helyettesítette Perger Dávidot az EHK Külső Oktatási Bizottság ülésén,
beszámolt az ott elhangzottakról:


A kari oktatási referensek egybehangzóan nem tartották megfelelőnek a kurzusonkénti
újrafelvétel miatt kiírandó különeljárási díj, valamint a második utáni vizsgákért
kiírandó díjak tervezett összegét, mert aránytalanul magas terheket rónak ki a
hallgatókra. Több javaslat is felmerült a különeljárási díjak átalakításával kapcsolatban.
Jogszabályi megfelelőség miatt mindenképpen változtatni kell, illetve a legutóbbi
módosítás óta eltelt négy évben sok körülmény változott, ami a felülvizsgálatot
indokolja. A Kancellária és a rektori vezetés javaslatait is megvitatták, összeállították a
saját hallgatói javaslatot is. Egyeztetések fognak zajlani EHK-n belül, illetve a többi
érintettel is, hogy a félév végére elkészüljön egy javaslat.

Kollégiumi Bizottság
Rózsavölgyi Gréta ismertette a KTK szintfelelősi pályázat eredményére elkészített javaslatát,
kérte a GHK állásfoglalását. Rövid egyeztetés után a GHK szavazást tartott az ügyben.
Varró Gergő megkérdezte, ki tudja támogatni az ismertetett javaslatot.
A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

Szociális Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:


Lezajlottak a szociális pályázatok szóbeli elbírálásai, megköszönte mindenki munkáját.
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Rendezvény Bizottság
Német Roland elmondta a következőket:


Megköszönte a Kollégista Avató szervezésében részt vevők segítségét, a rendezvény
probléma nélkül lezajlott.

Egyebek
Kovalovszki Máté egyeztetett kollégiumi monitoring ülésen a kollégiumi felújítást végző
személyzet által okozott károk elhárításáról, kérte Gulácsi Balázst, hogy a károkozásokról
rögzített képanyagokat adja át számára.
Tóth Amanda kérte, hogy a kollégiumi mentorok hívják fel a dohányzók figyelmét az erkély
tűzvédelmi szabályaira.

Ülés vége: 19:59
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Vatai András
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
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