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Perger Dávid távollétében az ülést a GHK alelnöke, Varró Gergő vezeti.
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.
Az ülésen meghívott vendégként voltak jelen: Kiss Gábor és Paulics Lilla a Köret Körből,
Hajdú István és Kemény Alexandra az Orvostechnika Szakosztályból, illetve Horicsányi
Krisztina a Fuse versenycsapatból.
Köret Kör:
-

Kiss Gábor leköszönő elnökként elmondta, hogy vezetése alatt a Kör létszámban és
kapacitásban is növekedett.
Paulics Lilla a Kör új elnökeként elmondta, hogy ezt a fejlődést vinné tovább a bővült
tagság segítségével. Jelenleg 12 aktív tagja van a Körnek, rajtuk kívül több próbás is
segíti a munkát, páran más karokról és kollégiumokból.
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Orvostechnika Szakosztály:
-

-

Hajdú István leköszönő elnökként elmondta, hogy elnöksége alatt a Szakosztály
előadásokat, gyárlátogatásokat szervezett (némelyeket a Gépészmérnök-képzésért
Alapítvány támogatásával), illetve projektekben vett rész, amikből több TDK dolgozat
is készült. Elmondta továbbá, hogy ettől a félévtől kezdve mentorként tevékenykedik
majd a Szakosztályban.
Kemény Alexandra a Szakosztály új elnökeként elmondta, hogy a szervezett előadások
látogatottsága nő, a féléves program is kezd körvonalazódni, és egyre több lehetőség
merül fel projektekben való részvételre. A biomechatronika irányába is terveznek
nyitni, hiszen egyik mentor tagjuk a MOGI tanszéken doktorandusz.

Fuse csapat:
-

Horicsányi Krisztina a csapat vezetőjeként elmondta, hogy 2011-es indulása óta a
csapat tagjainak száma sokszorozódott, kinőtték a saját műhelyüket; ezért lenne
szükségük állandó vendégkártyákra a Kármán Tódor Kollégiumba, hogy olyan helyen
tudják tartani a gyűléseket, ahol mindenki elfér. Elmondta, hogy az utóbbi időben
felmerült az igény a versenycsapatok közti kommunikációra a feladatokhoz szükséges
tudásbeli átfedések miatt; egyelőre az előkészítés zajlik, jelentős előrelépést egy közös
műhely kialakításától várnak.

Nagy Edit, Kovalovszki Máté és Ureczki Ágnes megérkeztek az ülésre. 20:15

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:





BSc tanterv felülvizsgálat:
o Folyamatban vannak a karokkal történő egyeztetések.
o A képzési programok elkészültek.
o Február 22-én tanszékvezetői értekezletre meghívásra kerültek a
szakbizottságok hallgatói delegáltjai is (Nagy Edit, Perger Dávid, Varró Gergő).
o Kovalovszki Máté megkérdezte, hogy ez összefügg-e a matematikaoktatásról
szóló eseti bizottság munkájával. Varró Gergő elmondta, hogy a véglegesítés
közeli határideje miatt nem valószínű.
o Ismertette a véglegesítés és elfogadtatás pontos ütemtervét.
A diplomaátadó ünnepségre segítőkre van szükség.
Szó volt a rendezvényszervezéssel kapcsolatos kancellári utasításról.

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy a Köret Kör új vezetője
Paulics Lilla legyen?
A GHK titkos szavazáson 14/0/0 arányban támogatta a kinevezést.
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki tudja támogatni, hogy az Orvostechnika Szakosztály
új vezetője Kemény Alexandra legyen?
A GHK titkos szavazáson 14/0/0 arányban támogatta a kinevezést.

EHK beszámoló
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:




Az ülésen a normatíva összeg felosztását tárgyalták.
A Rektori Tanácson a GTK helyzetéről is volt szó.
Az internetszerződés áll. Gulácsi Balázs megjegezte, hogy a Kármán Tódor Kollégium
fő eszközére a support-szerződés február 23-án jár le, ha onnantól kezdve
meghibásodik, nem lesz a kollégiumban internetelérés. Nagy Edit vállalta, hogy
ismételten jelzi a problémát Krisztián Dávid felé.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Tóth Ákos elmondta, hogy elkészült a teljesítményértékelési terv, a tanszékeknek elküldte.
Heszler András elmondta, hogy a matematika oktatással felülvizsgálattal kapcsolatos eseti
bizottsági ülés előtt az EHK Külső Oktatási Bizottsági ülést tart. Ezt előkészítendő megkért
mindenkit, hogy írja le észrevételeit a témában. Tóth Ákos megjegyezte, hogy ezzel
kapcsolatban Barabás Zoltánnal is beszélni kellene, Varró Gergő javasolta, hogy kérjenek
időpontot tőle.

Kollégiumi Bizottság
Ureczki Ágnes megkérdezte, hogy kiírta-e már a Kollégiumok Igazgatóság a felszabadult
mentorpozícióra a pályázatot. Okolicsányi Péter elmondta, hogy még nem, de jelezte nekik az
igényt.
Heszler András megkérdezte, hogy törölve lesznek-e az Erasmus ösztöndíjat nyert kollégisták
kiköltözésével kapcsolatos engedmények. Okolicsányi Péter elmondta, hogy igen, de még
tárgyal ez ügyben. A GHK tagjai közül többen kérték, hogy próbálja meg elérni a szabályok
enyhítését.

Ösztöndíj Bizottság
Tóth Amanda bemutatta a normatíva-osztás tervezetét.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a bemutatott javaslatot?
A GHK 14/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.
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Tóth Amanda bemutatta a HSZI által elfogadott ösztöndíj-pályázati kiírásokat:
1. Tanulmányi ösztöndíj átlag és összeg határok
a. Tartalékot az Erasmusról visszaérkezők miatt kell hagyni.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Tanulmányi ösztöndíj átlag és
összeg határait a 2016/2017. tavaszi félévre vonatkozóan?
A GHK 13/0/1 arányban elfogadta a javaslatot.
2. Kari BME ösztöndíj
a. Az előző évekhez képest változás, hogy az ehhez kapcsolódó összes információ
egy fájlba került.
b. A tervek szerint bőven lesz idő elbírálni.
c. Többen kifogásolták a lehetséges leadás kezdődátumát, így az módosítva lett
(február 22.).
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Kari BME ösztöndíj pályázati
kiírását a 2016/2017. tavaszi félévre vonatkozóan?
A GHK 14/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.
3. Szakmai BME ösztöndíj
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Szakmai ösztöndíj pályázati
kiírását a 2016/2017. tavaszi félévre vonatkozóan?
A GHK 14/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.
4. Sport ösztöndíj
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Sport ösztöndíj pályázati kiírását
a 2016/2017. tavaszi félévre vonatkozóan?
A GHK 14/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.
5. Közösségi ösztöndíj
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Közösségi ösztöndíj pályázati
kiírását a 2016/2017. tavaszi félévre vonatkozóan?
A GHK 14/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.
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6. Közösségvezetői ösztöndíj
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Közösségvezetői ösztöndíj
pályázati kiírását a 2016/2017. tavaszi félévre vonatkozóan?
A GHK 14/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.
7. Rendezvényszervezői ösztöndíj
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Rendezvényszervezői ösztöndíj
pályázati kiírását a 2016/2017. tavaszi félévre vonatkozóan?
A GHK 14/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.
Tóth Amanda bemutatta a jegyzetírói pályázatot tervezetét:
a. Nincs tartalmi változás az előző félévhez képest.
b. Varró Gergő javaslatára az eredmény kihirdetésének határideje augusztus30-ára
módosult.
c. Lántzky Anna javaslatára a jegyzet leadásának határideje június 30-ára
módosult.
Tóth Amanda bemutatta a konzultációs pályázat tervezetét:
a. Ebben a félévben lesz először.
b. Ellenőrizve lesz, hogy ne számoltathassák el öntevékeny köri
konzultációként is.
c. Bemutatásra került a pontrendszer és a névsor formanyomtatványa is.
d. A GHK javaslatára a végeredmény kihirdetésének határideje augusztus 31ére módosul.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki tudja elfogadni a konzultációs pályázat kiírását?
A GHK 14/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.
Tóth Amanda elmondta, hogy bizottsági ülés lesz szerdán (február 22.) 20:00-tól.

Szociális Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:



Megtörtént a ponthatár meghatározása, a KSZB elfogadta a pályázatok eredményét.
Megkérdezte, hogy a bírálók díjazása mikor esedékes. Nagy Edit elmondta, hogy még
nem fogadta el az EHK a pályázati kiírást.
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Gazdasági Bizottság
Varró Gergő elmondta a következőket:




Részt vett egy karok közti egyeztetésen a szponzorkereséssel kapcsolatos
tapasztalatokról..
Beszámolt az Orbán Balázzsal történt egyeztetésekről.
Kedden (február 28.) 18:00-tól bizottsági ülést tart, amin a GHK költségvetését fogják
elkészíteni.

Rendezvény Bizottság
Hegyi Bence elmondta a következőket:








Beszámolt a SLIP szervezésének állásáról:
o Egyeztetés folyik a Stúdióval.
Beszámolt a Kulturális és Szakmai Hét szervezésének állásáról:
o Korom Dávid gondoskodott a hangosításról és a színpadról.
o Az előadók és fellépők rendeződtek, a biztos program elkészült.
o A plakát elkészült, indulhat a hirdetés ebben a formában is.
o A Stúdiótól igényelt videók elkészítése folyamatban van; kérték, hogy ha van
igény teljes előadások felvételére, azt előre jelezzük.
Beszámolt a Harmadoló est szervezésének állásáról
o Folyik a jegyárusítás.
o A pólórendelést péntekig kell leadni.
Beszámolt a szponzor keresés helyzetéről:
o Négy cég pozitívan jelzett vissza.
o Ureczki Ágnes elmondta, hogy néhány céggel a tárgyalás még folyamatban van.
A gólyatábor helyszíne a megbeszélt időpontra le van foglalva, az árajánlat a létszámtól
függ.
Tóth Ákos megkérdezte, hogy a TTK-GPK Sportnap kapcsán történt-e előrelépés.
Varró Gergő vállalta, hogy tárgyal ez ügyben.

PR Bizottság
Ureczki Ágnes elmondta a következőket:






Felvetette, hogy a Kármán Tódor előtti útszakasz állapotát rendezni lehetne (pl.: szemét
eltakarítása), akár a kollégisták bevonásával önkéntes alapon.
A bizottsági ülés időpontjáról erre a félévre új szavazást ír ki a tagoknak.
A SLIP videókkal kapcsolatban folyamatosak az egyeztetések.
Megkérdezte, hogy hol találhatóak az Education készült képek. Nagy Edit elmondta,
hogy el kell őket kérni.
Lántzky Anna megkérdezte, hogy lesz-e GHK-tabló. Varró Gergő elmondta, hogy lesz.
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Külügy
Heszler András elmondta, hogy leadta az Erasmus pályázatokat; illetve, hogy elkezd
foglalkozni a Campus Mundi ösztöndíjra küldhető pályázókkal.

Gépész Szakkollégium kapcsolattartó
Szaller Ádám elmondta, hogy megtörtént a kapcsolatfelvétel.

Egyebek



Tóth Amanda megjegyezte, hogy a KJK csapatépítő előkészítésekor és utána alig volt
segítő, kérte, hogy ez a jövőben változzon.
Varró Gergő elmondta, hogy a HK zárthelyi első két részének eredményei megérkeztek.

Ülés vége: 22:54
Következő ülés várható időpontja: 2017. március 7. (kedd)

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

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

Szücs Márk
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
alelnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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