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Ülés kezdete: 20:10
Perger Dávid 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
Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:






GTK helyzetével kapcsolatban újabb bizottság felállításáról született szenátusi
határozat.
Hallgatói csalással kapcsolatos ügyről szó volt, erről Vatai András fog részletesen
beszámolni.
Munkahelyi baleset történt az Anyagtudomány és –technológia Tanszéken.
Fegyelmi eljárás indult egy hallgatóval szemben, jövő héten ül össze a bizottság.
Nagy Edit kérte, hogy a Diplomaátadó időpontja legyen időben meghirdetve, és
lehessen videofelvételt készíteni róla.

A GHK kiszárthelyi dolgozatot írt térítési-juttatási szabályzatok témakörében.
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EHK
Kovalovszki Máté beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:








Vendég volt EHK ülésen a GTK és a KJK HK új elnökei, Máthé Izabella és Morovián
Márton.
Az EHK Elnökség volt a BME Óvodájában mikulásünnepséget tartani.
Krisztián Dávid egyeztetett Vass Bencével a KEFIR projekt állásáról.
Krisztián Dávid egyeztetett a kancellárral a kollégiumi internetszolgáltatás ügyében.
Kollégiumi mentorpályázatok kiírásra kerültek.
Barabás Zoltán egyeztet Szabó Mihály KTH igazgatóval OHV szabályzattal
kapcsolatban.
Kérvénykitöltési útmutatók fel fognak kerülni az EHK honlapjára.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Vatai András elmondta a következőket:




Egy oktató nem megengedett segédeszközök használatával gyanúsított hallgatókat, és a
félévüket is érvényteleníteni szerette volna. Azonban a hallgatók egybehangzóan
állították, hogy ilyen nem történt, a szabályok szerint jártak el, rajtakapás nem történt,
így jegyzőkönyv sem készült, és az oktató sem tudta bizonyítani a csalást. Dr. Bihari
Péter oktatási dékánhelyettes megszüntette az eljárást.
BSc felülvizsgálathoz Perger Dávid kérte a GHK észrevételeire érkezett tanszéki
válaszok átnézését és megválaszolását.

Rendezvény Bizottság
Hegyi Bence elmondta a következőket:









Szponzorkeresésre kidolgoztak egy ütemtervet még az első megkeresések előtt.
Polgár Eszterrel egyeztettek Heszler Andrással közösen, céljuk a SLIP-et vonzóbbá
tenni.
Kultúrhétről is egyeztettek, tervezi előkészíteni a költségvetést.
Tankörvezetői képzés felelősének Gulácsi Balázst, a csapatépítés felelősének pedig
Rózsavölgyi Grétát szeretné felkérni.
Varró Gergő kifejtette személyes fenntartásai: Gulácsi Balázs és Rózsavölgyi Gréta
számára nem a hallgatói képviseleti munka az első, több öntevékeny körben
tevékenykednek, pedig sok ráfordított időt igényel a tankörvezetői képzés levezénylése.
Gulácsi Balázs elmondta, hogy egy tárgya és a szakdolgozata lesz következő félévben,
bele fog neki férni, és az öntevékeny köri tevékenységeit is le fogja építeni a jövőben.
Hegyi Bence elmondta, hogy velük tud jól együtt dolgozni, másokat nem tudna
elképzelni helyettük.
Varró Gergő elmondta, hogy Rózsavölgyi Grétának van még mellé egy
bizottságvezetői posztja, amelyet nem lenne szabad elhanyagolnia.
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Iroda
Czavalinga Dénes elmondta a következőket:


Felújítási munkálatok utáni takarításra és visszapakolásra kéri a GHK tagjainak
segítségét.

Sport
Tóth Ákos elmondta a következőket:


Az egyetemi Jeges Est szervezése folyamatban van.

Egyebek
Heszler András kérte a GHK tagjait, hogy véleményezzék az új Erasmus pontozás tervezetet.

Ülés vége: 22:11
Következő ülés várható időpontja: 2017. január 3.
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