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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 megkérdezte, ki az, aki támogatni tudja, hogy Csernák Attila helyett az ülés
emlékeztetőjét Vatai András vezesse.
A GHK titkos szavazáson 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Vendégek: ESZK új elnöksége: Pácsonyi Imre elnök és Boguszlavszkij Gergely, gépészkari
alelnök, aki ismertette az eddigi tevékenységeiket, kitérve a SLIP-Gépészkari Napokon és a
Gólyatáborban történt megjelenésükre. Szeretné, ha az említett két rendezvényen kötelező
program keretében látogassák a résztvevő hallgatók a standjaikat. Pácsonyi Imre elmondta,
hogy nagyon nagy változásokat első körben nem képzelnek el, szeretnék az eddigi színvonalat
tartani.
Varró Gergő távollétükben megköszönte Takács Borbálának és Péter Norbertnek az eddigi
munkájukat, az új elnökségnek pedig sok sikert kívánt a továbbiakra.
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Varró Gergő megkérdezte, ki tudja elfogadni az újonnan megválasztott ESZK vezetőséget.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:






A következő Kari Tanács időpontja október 6. csütörtök 14:00.
Kari bizottságok tagságai megújításra kerülnek, a szakbizottságokat is beleértve.
Elindult a GHK Tisztújítás.
Ülésezni fog a Szenátus, egyetlen napirendi pont a kontrolling jelentés.
Két egyetemi tanári állás lesz kiírva, a HDS Tanszéken és az ATT-n.

EHK
Kovalovszki Máté beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:


November 1-jével fogja átvenni a MŰHASZ a kollégiumi internet üzemeltetését
várhatóan.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid elmondta a következőket:


Tartott bizottsági ülést a különeljárási díjak megújítási javaslatával kapcsolatban.
Legtöbb esetben egyetértettek az EHK javaslataival, más esetekben irányelveket
határoztak meg a megoldási javaslatok konkretizálására. Nagy Edit javasolta, hogy
akkor térjen vissza a GHK erre az ügyre, amikor az elmúlt évek adatait megkapják.

Ösztöndíj Bizottság



Kántor Tamás ismertette a jegyzetírói pályázat jelenlegi állását, négyen adták le eddig.
Ezután bemutatta a Konzultációs pályázat Ösztöndíj Bizottsági ülésen átbeszélt és
módosított kiírását és pontozási útmutatóját.

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni az ismertetett pályázati kiírást és a hozzá
tartozó dokumentumokat.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.


Kántor Tamás ismertette a KBME ösztöndíj kiírását és pontozási útmutatóját, majd a
normatíva költségvetés tervezetét.
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Varró Gergő megkérdezte, ki tudja elfogadni a 2016/2017. őszi félév normatíva költségvetését.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Gazdasági Bizottság


Varró Gergő ismertette a Gólyabál előzetes költségvetését. A GHK tagjai
megtekintették és véleményezték, és a még GHK-n kívüli okokból függőben lévő
pontok miatt a döntés elnapolásra került.

Rendezvény Bizottság




Német Roland megkérdezte, hogy a Kari Rendezvénybizottság jelentkezési pályázatát
mikor tervezi kiírni a GHK. Kérdésként felmerült, hogy januárban is lehetne tagfelvételt
tartani. Egyeztetések után Nagy Edit javasolta, hogy ez decemberben legyen
megbeszélve.
Szikszai Fanni ismertette a Gólyatáborral kapcsolatos kérdőív kitöltéseinek állását. Sok
vélemény érkezett már résztvevőktől és távolmaradóktól is, összességében pozitív
felhangokkal.

PR Bizottság
Szikszai Fanni elmondta a következőket:


Egyeztetett Faragó Dénessel a PR kiadvány végleges elkészítésével kapcsolatban,
rövidesen lezárul a projekt.

Sport
Az Egyetemi Sportnap lezárult szervezésével kapcsolatban Csernák Attila elmondta, hogy
érződött a résztvevők számán, hogy volt tanítás, de alapvetően jó hangulatban és komolyabb
problémák nélkül lezajlott a rendezvény.
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Egyebek
Csernák Attila bejelentette, hogy nem adta le következő ciklusra a hallgatói képviselői
pályázatát, megköszönte a közös munkát.
Varró Gergő megköszönte az eddigi munkát és sok sikert kívánt a GHK nevében.
Ülés vége: 22:10

Következő ülés várható időpontja: 2016. szeptember 27.

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

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