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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.
Az ülésen meghívott vendégként voltak jelen Bán Dóra és Csapó Dániel az Épületgépész
Szakosztály (ESZO); illetve Pizág Levente, Sipos Bence és Takács Donát a Mechatronika
Szakosztály (MSZO) képviseletében.
Bán Dóra az ESZO leköszönő elnökeként beszámolt a szakosztály eddigi tevékenységiről,
programjairól, és a megkezdett szervezeti átalakításról. Csapó Dániel ismertette a jövőre
vonatkozó terveket és célokat. Kovalovszki Máté megkérdezte, hány aktív tagja van jelenleg a
szakosztálynak; Csapó Dániel elmondta, hogy huszonnégy. Perger Dávid megkérdezte, hogy
hogyan ítélik meg a Gépész Szakkollégium jelenlegi helyzetét, Csapó Dániel ismertette
álláspontját ezzel kapcsolatban.
Perger Dávid megköszönte Bán Dórának a munkát, Csapó Dánielnek pedig sok sikert kívánt
a továbbiakra; akik ezek után elhagyták a tárgyalót (20:15).
Okolicsányi Péter megérkezett az ülésre (20:16).
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Perger Dávid megkérdezte a GHK tagjait, hogy ki az, aki tudja támogatni Csapó Dánielt,
mint az ESZO elnökét?
A GHK a 12/0/0 arányban támogatta a jelöltet.
Perger Dávid kérésére az MSZO jelen lévő tagjai elmondták a szakosztály gólyatáboráról
alkotott véleményüket és a jövőbeli terveiket a rendezvénnyel kapcsolatban. Perger Dávid,
Hegyi Bence és Nagy Edit ismertették a GHK aggályait a szervezéssel kapcsolatban, továbbá
megoldási javaslatokat fogalmaztak meg, amik megvitatását kérték a szakosztály vezetőségétől.
Megállapodtak, hogy október közepére a szakosztály kidolgoz egy új koncepciót a
rendezvényre, és annak elfogadásával kapcsolatban egyeztet a GHK-val.
Pizág Levente, Sipos Bence és Takács Donát elhagyták a tárgyalót (20:32).
Perger Dávid ismertette az ülés napirendi pontjait.
Perger Dávid megkérdezte a GHK tagjait, hogy ki az, aki el tudja fogadni a napirendi
pontokat.
A GHK a 12/0/0 arányban elfogadta azokat.

Elnöki beszámoló
Perger Dávid elmondta a következőket:
 Beszámolt a Dékáni Tanács üléséről. (szeptember 5-i)
o Ismertette a Stipendium Hungaricum programban részt vevő hallgatók
ösztöndíjával kapcsolatos egyeztetések állását.
o A BSc képzéseken zajló fizikaoktatás minőségbiztosítási célzattal történő
ellenőrzése megkezdődik.
o A német képzéssel kapcsolatban előrelépés tapasztalható.
o Beszámolt a tanévkezdéssel kapcsolatosan felmerült problémákról.
o A dékáni vezetés javaslatokat kért a kari honlap fejlesztésére. Bányász Gáspár
és Tóth Levente vállalták a jelenlegi honlap felülvizsgálatát a javaslatok
összegyűjtéséhez.
o A kari diplomaosztó október 13-án kerül megrendezésre, az ezzel kapcsolatos
feladatokat Szili Ákos, Bányász Gáspár, Hegyi Bence és Tóth Levente
vállalták.
o A szükséges eszközfelújítások bejelentésére a hallgatók segítségét kérték.
o Bemutatta a kari PR termékeket.
o Beszámolt a tanszéki jegyzetek állásáról.
o A kari vezetés egy kari PR kisfilm kiadását tervezi, ehhez hallgatói segítséget
kértek.
o Beszámolt az informatika oktatással kapcsolatban kialakult helyzetről, a GHK
megvitatta ezzel kapcsolatos álláspontját.
 Varró Gergő beszámolt a GPK HÖK SZMSZ-ben eszközölt változtatásokról.
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EHK beszámoló
Nagy Edit elmondta a következőket:
 Beszámolt az alakuló ülésről, és a pozícióváltozásokról.
 Beszámolt az egyetemi vezetésben történt változásokról.
 Beszámolt a rektorválasztási pályázat fejleményeiről.
Heszler András megérkezett az ülésre (21:42).
 Beszámolt az internetszolgáltatással kapcsolatos fejleményekről.
 Varró Gergő megkérdezte, hogy a kondicionáló termekkel kapcsolatban történt-e
előrelépés. Nagy Edit biztosította, hogy egyeztetések folynak az ügyben.
 Beszámolt a kancellár helyettesi poszt megújulásáról.
 Ismertette a levelezőlisták létrehozásának lehetőségeit.
 A sporttermek kiosztásával kapcsolatban egyeztetések folynak.
 Beszámolt a pályázatokkal kapcsolatos aggályokról.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Heszler András elmondta a következőket:
 Beszámolt a teljesítményértékelési rend tervezetének állásáról.

Szociális Bizottság
Czavalinga Dénes elmondta a következőket:
 A HK közeliek pályázatát szerdán (szeptember 6.) viszi be az EHK irodába elbírálásra.
 Ismertette a bírálással kapcsolatban felmerült problémákat.

Kollégiumi Bizottság
Okolicsányi Péter elmondta a következőket:
 Beszámolt a monitoring értekezleten elhangzottakról.
o A HK tömb alsó szintjén az ajtók javítási költségeinek finanszírozását a GHK
vállalja, intézkedik az árajánlat kérésével kapcsolatban.
 Ismertette a kollégiumi férőhelyekkel kapcsolatban beérkezett HJB kérelmek állását.
o A GHK megvitatta a kérdéses eseteket.
 Varró Gergő kérte, hogy a rendszeres teremfoglalási szándékot mindenki időben jelezze.
 A szintfelelős pályázat határidejét módosítani szükséges.
Perger Dávid megkérdezte a GHK tagjait, hogy ki az, aki el tudja fogadni a határidők
módosulását?
A GHK a 12/0/0 arányban elfogadta a módosításokat.
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Ösztöndíj Bizottság
Perger Dávid elmondta, hogy a HHCS-k kialakítását Dr. Bihari Péterrel szükséges egyeztetni.

Rendezvény Bizottság
Hegyi Bence elmondta a következőket:
 A gólyatábor-értékelő kérdőív elkészült.
 Külön kérdőív készül a regisztrációs héttel kapcsolatban.
 A Karok Közti Vetélkedő szervezése megkezdődött
o Ismertette a tervezett helyszínt és az időpontot, a GHK megvitatta az ezzel
kapcsolatos problémákat.
 Ismertette a szponzorcsoport álláspontját, aggályait a rendezvényekkel kapcsolatban; az
EHK segítségét kérte a problémák megoldására.

PR Bizottság:
Ureczki Ágnes elmondta a következőket:
 Beszámolt a projektek állásáról.
 Nagy Edit megkérdezte, hogy a tisztújítás PR hogy áll. Heszler András biztosította,
hogy folyamatban van.
 Gulácsi Balázs javaslatára a GHK megvitatta a Facebook használatának alapelveit.
 Perger Dávid megkérdezte, hogy a PR kiadvány hogy áll. Heszler András elmondta,
hogy elküldte véleményezésre.

GSZK beszámoló:
Kántor Tamás elmondta a következőket:
 Beszámolt a szakosztályvezetői ülésen elhangzottakról, ismertette a tervezett
változtatásokat. A GHK megállapodott, hogy külön stratégiai bizottsági ülést tart a
témában.
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Egyebek



Tóth Amanda beszámolt az elvégzett feladatokról, kérte az elvégzetlenek teljesítését.
Tóth Levente megkérdezte, hogy az elkészült VPK tájékoztatót kinek küldje el.
Okolicsányi Péter kérte, hogy neki mindenképp.

Ülés vége: 23:32
Következő ülés várható időpontja: 2017. szeptember 11. (hétfő)
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