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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.
Az ülésen meghívott vendégként volt jelen Jakab Ákos az Energetikai Szakkollégium
gépészkari projektekért felelős alelnöke és gépészkari referense. Elmondta a következőket:
 Nemrég vette át az alelnökséget, csak erre a félévre tervez.
 Ismertette a Szakkollégium féléves programtervét.
 14 új taggal bővült a Szakkollégium, ebből körülbelül 10 fő a Gépészmérnöki Kar
hallgatója, a többiek pedig a Villamosmérnöki Karé. Ez az arány a teljes
Szakkollégiumra (54 tag) is érvényes.
 Varró Gergő megkérdezte, hogy az elnökségben bekövetkezett változások tervezettek
voltak-e. Jakab Ákos elmondta, hogy kényszercsere történt, a szokásos tisztújítás
júniusban lesz.
 Tóth Amanda emlékeztette, hogy megkezdődött a Közösségi ösztöndíj jelentkezési
időszaka.
 Okolicsányi Péter kérte, hogy a külsős kollégiumi beléptető kártyákat vegye át.
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Elnöki beszámoló
Perger Dávid beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:




Február 28.:
o
o Bizottság alakul a matematikaoktatás felülvizsgálatára.
o A versenycsapatok közös műhelyéhez támogatást próbálnak szerezni..
Március 7.:
o A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának áprilisi ülésén
várható a dékánválasztás.
o Ismertette a BSc tantervek felülvizsgálatának állását:
 A Fizika Intézettel és a GTK-val folyamatban vannak az egyeztetések.
 A szakbizottsági ülések időpontjai kiírásra kerültek.
 Március 20. és 24. között véleményezi a kar Oktatási Bizottsága a
beérkezett tantárgyi adatlapokat, addigra a GHK-nak el kell készülnieaz
ellenőrzéssel. Ezek kiosztása még a héten várható.
o Tanszékvezető választás lesz három tanszéken.
o Szó volt az Egyetemi BME pályázat eredményéről. Kovalovszki Máté elmondta,
hogy készül a kimutatás, amint kész, küldi.

Perger Dávid felkérte Tóth Amandát a GHK alelnökének, Tóth Amanda elfogadta a jelölést.
Tóth Amanda elhagyta a tárgyalót, miután jelenlétében nem érkezett hozzá kérdés.
Távollétében Perger Dávid Hegyi Bence kérdésére válaszolva elmondta, hogy Amanda
ideiglenesen a Szociális Bizottságban végzett feladatait is ellátja. Elmondta továbbá, hogy
Amanda azért nem adott le pályázatot, mert felkérésre fogja betölteni a pozíciót előzetes
egyeztetés után. Tóth Amanda visszatért a terembe.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Tóth Amanda a GHK
alelnöki pozícióját betöltse?
A GHK titkos szavazáson 15/0/0 arányban támogatta a kinevezést.

EHK beszámoló
Nagy Edit elmondta a következőket:


A Pro Juventute Universitatis díjra a jelöltek előterjesztését március 8-áig kell elküldeni.

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Pro Juventute Universitatis díjra
Bihari Péter felterjesztését?
A GHK titkos szavazáson 15/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.


A balatonlellei tábor rövid időszakra felszabadult, mivel a KJK nem ott tartja a saját
gólyatáborát.
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Több poszton változás várható az EHK-ban. Gulácsi Balázs elmondta, hogy a félévre
megtörtént az internetszerződés megkötése, várhatóan elindul az eszközbeszerzés is.
 Perger Dávid bemutatta a Számítástechnikai Szakosztály jutalmazásának javaslatát.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a bemutatott javaslatot?
A GHK 15/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Heszler András elmondta a következőket:





Megjöttek a tantárgyi adatlapok, a héten várható az ezekkel kapcsolatos további
információ.
EHK Külső Oktatási Bizottsági ülés lesz, Perger Dávid meghívott vendégként vesz rajta
részt.
Beszámolt a KHK hétvégén megbeszéltekről.
Elkészültek a Különeljárási Díjak fizetési elvei. Varró Gergő kérte, hogy az EHK
vizsgálja felül a tanszéki díjak összegeit. Heszler András elmondta, hogy ez is téma volt
a KHK hétvégén, így előrelépés várható az ügyben.

Kollégiumi Bizottság
Okolicsányi Péter elmondta, hogy Tóth Amandával részt vettek a szobák ellenőrzésében öt
mentor mellett.
Perger Dávid elmondta, hogy monitoring értekezleten szóba került a kollégium felújítása;
javaslatokat kért a GHK-tól, hogy mit lenne a legfontosabb felújítani. Elmondta továbbá, hogy
új biztonsági céggel köt szerződést az üzemeltetés; illetve, hogy a betöréssel kapcsolatban még
nem született feljelentés.
Kovalovszki Máté kérte, hogy legyen bizottsági ülés a héten, beszélni kellene a kollégiumi
kérdőív megreformálásáról.
Czavalinga Dénes beszámolt a fegyelmi tárgyalásról, ahol a GHK képviseletében vett részt.
Heszler András megkérdezte, hogy hogy áll a fegyelmi kártyák ügyintézése. Okolicsányi Péter
elmondta, hogy folyamatban van.
Perger Dávid kérte, hogy az EHK javasolja pótmentor pályázat kiírását.

Ösztöndíj Bizottság
Tóth Amanda ismertette a Konzultációs pályázat bizottsági ülésen elfogadott javaslatát.
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Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Konzultációs pályázat kiírását
és tervezett menetét?
A GHK 15/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.
Tóth Amanda elmondta, hogy jövő héttől indul a KBME, Szakmai és Sportösztöndíjak
személyes leadása. Elmondta továbbá, hogy előrelépések történtek a HSZI-n történő
ügyintézéssel kapcsolatban.

Szociális Bizottság
Tóth Amanda elmondta a következőket:




A szociális pályázatok bírálóinak alá kell írniuk a saját adatlapjukat.
Fellebbezések érkeztek, ezeket elbírálták.
A GMKA ösztöndíjra érkezett pályázatok elbírálásra kerültek.

Gazdasági Bizottság
Varró Gergő elmondta a következőket:


Bemutatta a GHK 2017. évi költségvetés-tervezetét:
o Egyeztetett már ezzel kapcsolatban Vidák Miklóssal.
o Ismertette a keretösszegeket, tervezett költségeket, illetve az ezekkel
kapcsolatos észrevételeit és problémákat.

Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a GHK 2017. évi költségvetéstervezetére bemutatott javaslatot?
A GHK 15/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.

Rendezvény Bizottság
Hegyi Bence elmondta a következőket:




Rendben lezajlott a Kultúrhét, a Kármán Nap és a Harmadoló Est is. Ezek kiértékelése
történt meg bizottsági ülésen.
A padok kint maradtak az aulában, mert még szükség van rájuk.
A SLIP logója elkészült. A költségvetési terv elkészült, a fellépők listája végleges.

PR Bizottság
Ureczki Ágnes elmondta a következőket:


Felkérte Horváth Dávidot bizottságvezető-helyettesnek.
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Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja Horváth Dávid kinevezését?
A GHK titkos szavazáson 15/0/0 arányban elfogadta a kinevezést.


Beszámolt a bizottsági ülésen megbeszéltekről:
o A SLIP-pel kapcsolatos videók készülnek.
o Beszámolt a kollégium előtti takarítás szervezésének állásáról.
o A gépészkari képzésről szóló infógrafikákhoz az adatszolgáltatás folyamatban
van.
o Nagy Edit megkérdezte, hogy áll a PR kiadvány. Perger Dávid elmondta, hogy
már csak a dékáni ajánlás hiányzik belőle.

Sport
Perger Dávid beszámolt a 24 órás focibajnokság átszervezésével kapcsolatos ötletekről.
Perger Dávid megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a bemutatott javaslatokat?
A GHK 15/0/0 arányban elfogadta a javaslatot.
Varró Gergő elmondta, hogy a TTK-val közös sportnap az eredeti tervek szerint nem kerül
megrendezésre.

Külügy
Heszler András elmondta, hogy felszólalások érkeztek az Erasmus pályázatokkal kapcsolatban,
azokat elbírálta és korrigálta a hibákat.

Gépész Szakkollégium kapcsolattartó
Szaller Ádám elmondta a következőket:




A külsős beléptető kártyákkal adódott gondok megoldódtak.
A honlapon a körök leírásai nem aktuálisak, így kérték azok javítását; továbbá
szerkezeti változást is szeretnének a honlapon.
Folyamatban vannak a félévre a pályázatok.

Egyebek




Gulácsi Balázs beszámolt a Kari Informatikai Bizottság első üléséről:
o Piros Attila vezeti.
o Általánosságban konstruktív hozzáállást tapasztalt.
o A jogtalan szoftverhasználatról volt szó.
Gulácsi Balázs elmondta, hogy a Számítástechnikai Szakosztály SZMSZ változtatása
folyamatban van. Elmondta továbbá, hogy a tankörvezetői felkészítők lebonyolítását
segítendő Lántzky Annát is szeretné felírni a kulcsot átvenni jogosultak listájára.
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Tóth Amanda kérte Gulácsi Balázst, hogy a felkészítők előtt küldjön emlékeztető emailt.
Varró Gergő elmondta, hogy az öntevékeny körök nyilvántartását elkezdte rendezni.
Tóth Amanda kérte, hogy az öntevékeny körök kapcsolattartói szóljanak a köröknek,
hogy megkezdődött a Közösségi ösztöndíj jelentkezési időszaka. Felhívta a figyelmet a
pénteki (márc. 10.) diplomaosztóra.
Kántor Tamás megkérdezte, hogy a nyomtatóval mi a helyzet. Czavalinga Dénes
elmondta, hogy következő héten várható előrelépés az ügyben.
Czavalinga Dénes megkérdezte, hogy el lett-e már fogadva az OszKárMánia Kör
SZMSZ-e. Varró Gergő elmondta, hogy folyamatban van.
Lántzky Anna felvetette, hogy a tankörvezetői kézikönyv munkafüzet-jelleggel
belekerülhetne a KÁTÉ első számába.
Szaller Ádám megkérdezte, hogy el lett-e már fogadva a Hydro Szakosztály SZMSZ-e.
Perger Dávid elmondta, hogy folyamatban van.
Perger Dávid felvetette, hogy idén szeretné-e a GHK, hogy a tankörök külön
kurzusokon vegyenek részt.

Ülés vége: 23:00
Következő ülés várható időpontja: 2017. március 14. (kedd)

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

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

Szücs Márk
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Perger Dávid
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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