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Oldalszám: 4

Ülés kezdete: 20:10
Tóth Amanda 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 ülés vendégei: Poór Dániel (a Kármán Tódor Kollégium Fotókör leköszönő vezetője) és
Komlóssy Eszter Tekla (a Kármán Tódor Kollégium Fotókör újonnan megválasztott
vezetője).
Poór Dániel elmondta, hogy az elmúlt egy év arról szólt, hogy felvegyék a versenyt a
megnövekedett munkamennyiséggel. Nagy létszámváltozás volt, a kör tagjainak száma
megkétszereződött. Az átalakulások miatt újraírásra kerül a kör Szervezeti és Működési
Szabályzata. Beszámolt a honlappal kapcsolatos fejlesztésekről.
Komlóssy Eszter Tekla elmondta, hogy a következő időszak célkitűzése, hogy fenntartsák az
eddigi színvonalat és javítsanak azokon a dolgokon, amiken lehet.
Kovalovszki Máté megkérdezte, hogy milyen a helyzete a jelenlegi eszközeiknek.
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Poór Dániel elmondta, hogy alapvetően működőképesek az eszközök, de erős az amortizáció
és hosszútávon szükség van új eszközökre.
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni, hogy Komlóssy Eszter Tekla
legyen a Kármán Tódor Kollégium Fotókör vezetője?
A GHK 13-0-1 arányban elfogadta a javaslatot.
Bányász Gáspár megérkezett az ülésre. (20:20)
Komlóssy Eszter Tekla és Poór Dániel elhagyták a termet. (20:20)

Elnöki beszámoló
Tóth Amanda elmondta a következőket:
•
•
•
•

Lezajlott az MSc specializációválasztás. Probléma volt a gépészeti modellezés
mesterszak major/minor modul létszámok számításánál, amely utólag javítva lesz.
Készül a kari Ügyrend.
A specializációválasztási felületet a Számítástechnikai Szakosztály készítette el.
Február 2-án kerül megrendezésre a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál és az MSc
Orientációs Nap.

EHK beszámoló
Kántor Tamás és Kovalovszki Máté beszámoltak az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:
•
•
•
•
•

Elfogadták a Kari Hallgatói Képviseletek támogatási rendjét.
Ülésezett a Konzisztórium.
Még mindig nem történtek meg az előző féléves tanulmányi ösztöndíjak korrekciók.
Lezajlottak a szociális pályázatok előbírálásai a kollégiumi férőhelypályázatokhoz és a
bírálói vizsgák.
Megérkeztek a sportnormatíva számok.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Heszler András és Tóth Ákos elmondták a következőket:
•
•

Ismertették az MSc felülvizsgálat jelenlegi állását.
Heszler András javasolta, hogy a MSc felülvizsgálati kérdőívek kitöltéséért közéleti
pont járjon.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni, hogy a BSc és MSc értékelő
kérdőívek kitöltéséért közéleti pont járjon?
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
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Szociális Bizottság
Bányász Gáspár elmondta a következőket:
•
•

Hamarosan megkezdődik a szociális pályázatok személyes bemutatása.
Megkezdődött az új szociális pontrendszer tesztelése.

Gazdasági Bizottság
Szili Ákos elmondta a következőket:
•
•

Ismertette az EHK által elfogadott új Gazdálkodási Rendet és az abban lévő
változásokat.
Készül a Kulturális és szakmai hét és a Harmadoló Est előzetes költségvetése.

Rendezvény Bizottság
Lukács Bálint elmondta a következőket:
•
•
•
•
•
•
•

Ismertette a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál ékszerrendelési statisztikáit.
Ismertette a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál jegyeladási statisztikáit.
Ismertette a Kulturális és szakmai hét fellépőivel kapcsolatos előzetes terveket.
Elmondta, hogy a tervezett fellépők egy részével megtörtént a kapcsolatfelvétel.
Ismertette a Kármán-nap szervezésének állását. Folyik a tanszékek megkeresése.
Felhívta a figyelmet a tankörvezetői pályázat hirdetésére.
Hegyi Bence beszámolt az MSc orientációs nappal kapcsolatos szervezési
munkálatokról. Elkészültek az oktatási anyagok.
Tóth Amanda elmondta, hogy Kresz Lea jelezte, hogy a tavaszi félévben Erasmusprogramon vesz részt, így nem tud részt venni a tankörvezetői képzésben, ennek
ellenére leadta tankörvezetői jelentkezését.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki tudja támogatni Kresz Lea tankörvezetői
jelentkezését, úgy, hogy önállóan készül fel a félév során a kiadott anyagokból,
tekintettel arra, hogy korábban több évben is tankörvezető volt már?
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

PR Bizottság
Ureczki Ágnes elmondta a következőket:
•

Beszámolt az Educatio kiállítással és a nyílt nappal kapcsolatos utólagos
észrevételekről, tapasztalatokról.
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Felvetette a következő évekre vonatkozó javaslatokat. Javasolni fogják, hogy a Kar
adjon elő az Educatio kiállításon.

Sport
Lajtos Máté elmondta a következőket:
•
•

Beszámolt a tornaterem foglalásának határidejéről.
Varró Gergő felvetette, hogy GHK fizesse a következő félévben is a Kármán Bajnokság
teremfoglalását, illetve, hogy hétfő 22:30-00:00 idősávra foglaljon a GHK tornatermet.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki tudja támogatni a GHK tornaterem bérléseit?
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

ESZK beszámoló
Hegyi Bence elmondta a következőket:
•

Rendben zajlott a szakkollégium tagjainak kollégiumi beköltözése.

Egyebek
•
•
•

Lukács Bálint felvetette, hogy jöjjön létre egy GHK-s e-mail cím rendezvényekkel
kapcsolatos ügyekre.
Tóth Amanda felhívta a figyelmet a nevelői szoba pályázatok leadásának lehetőségére.
Varró Gergő elmondta, hogy véglegesíteni kell a Kármán Tódor Kollégiumban a
rendszeres teremfoglalási igényeket.

Ülés vége: 23:20
A következő ülés várható időpontja: 2018. február 6.
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....................................
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