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Kimentést kért Hiányzott

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: Korom Dávid (a Kármán Stúdió leköszönő vezetője) és Lovas Levente (a
Kármán Stúdió újonnan megválasztott vezetője).
Korom Dávid elmondta, hogy nagy utat járt be a stúdió az elmúlt években az elnöksége alatt.
Sikerült kiküszöbölni a videók határidő utáni elkészülésével kapcsolatos problémákat és a
létszámhiányt, részt vettek a Gólyatáborokban, stabillá váltak a megjelenések. Összességében
jó irányba indult el a stúdió és egy megbízhatóbb kört tud átadni, mint amit ő átvett.
Lovas Levente elmondta, hogy szeretné folytatni a színvonalnövekedést. A következő nagy
projekt a kari imázsfilm lesz. Eddigi munkáikat szeretnék továbbvinni és megtartani a magas
színvonalat.
Hegyi Bence megkérdezte, hogy sikerült-e áthidalni az eszközbeszerzéssel kapcsolatos
problémákat?
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Korom Dávid elmondta, hogy egy ideig adódtak nehézségek, de az utóbbi időben sikerült
áthidalni ezeket. Elmondta továbbá, hogy elkezdték felvenni a tanszékvezetőkkel a
kapcsolatot az imázsfilmmel kapcsolatban.
Kovalovszki Máté megkérdezte, hány aktív tag van jelenleg a körben?
Lovas Levente elmondta, hogy jelenleg 18 főből áll a kör, melyből 6 fő próbás.
Hegyi Bence megkérdezte, van-e elég emberük videóvágásra?
Lovas Levente elmondta, hogy jelenleg jó az utánpótlás ezen a téren.
Ureczki Ágnes és Csala Tas megérkezett az ülésre. (20:20)
Korom Dávid és Lovas Levente távoztak az ülésről. (20:20)
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni Lovas Leventét, mint a Kármán
Stúdió vezetőjét?
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

Elnöki beszámoló
Tóth Amanda beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:
•
•
•
•
•
•
•
•

Szó volt vezetői értekezleten a költségvetési szabályzat tervezetéről.
Szó volt a Campus Mundi szakmai gyakorlat program itthoni elfogadásáról.
Szó volt az Ansys-licencről.
Elkészült a Kari Ügyrend.
Új projektor érkezett a KF51-es terembe.
Rendben lezajlott a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál.
Lezárult a kollégiumi jelentkezés.
Szó volt a kari imázsfilmről.

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

Gazdasági dékánhelyettesi értekezleten szó volt a költségvetésről, amely véglegesen a
vezetői értekezleten lesz megtárgyalva.
A HÖOK Budapesti Régió Szövetségének elnöke Vidák Miklós lett.
Szó volt a normatívából a fogyatékkal élőkre fordítandó keretről.
A tavaszi félévben minden kollégiumban egységes internetdíj lesz.
Elkezdődött a kondibérletek árusítása.
Szó volt a Tehetség Tanács szabályzatának esetleges megújításáról.
Szó volt a BME-n folyó nyelvoktatásról.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb
1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.
e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu

-2-

•
•
•
•
•

2018.02.06.
emlékeztető
Az Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőívek kitöltöttségének aránya idén több,
mint 55%.
Február 6-ig lehet a kollégiumi eredmény ellen felszólalni.
Gulácsi Balázs hozzátette, hogy a félév során ingyenesen biztosítva lesz egy
minimális mértékű internetszolgáltatás a Kármán Tódor Kollégiumban.
Varró Gergő megkérdezte, van-e már konkrét időpontja az internet befizetésének?
Gulácsi Balázs elmondta, hogy egyelőre nincs.

Kollégiumi Bizottság
Okolicsányi Péter elmondta a következőket:
•
•
•
•

Beszámolt a monitoring értekezleten elhangzottakról.
Rendben zajlott a Kármán Tódor Kollégiumba való be-, át- és kiköltözés.
Ismertette az MSc elsőfélévesek kollégiumi férőhelyeivel kapcsolatos változtatások
tervezetét.
Elindult a kerékpártároló helyekre való regisztráció a Kármán Tódor Kollégiumban.

Tóth Amanda megkérdezte, hogy a tárolóhoz való korábbi jogok el lettek-e véve?
Okolicsányi Péter elmondta, hogy ez ebben a félévben még nem lesz bevezetve.
Varró Gergő felvetette, hogy a kollégiummal kapcsolatos hírek a GHK honlapjára kerüljenek
elsődlegesen.
Timár-Geng Péter bemutatta a KTK szintfelelős pályázat eredményére vonatkozó javaslatát.
A személyes elbeszélgetés megtörtént a jelöltekkel.
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a szintfelelős pályázat
eredményét?
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Szó volt a kollégiumi belépési jogosultságokról a tavaszi félévre vonatkozólag.

Ösztöndíj Bizottság
Tóth Levente elmondta a következőket:
•

Ismertette a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázati kiírását.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a Gépészkari Hallgatói Képviselet
ösztöndíj pályázati kiírását?
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
•

Ismertette a GHK Közéleti ösztöndíj pályázati kiírását.
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Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a GHK Közéleti ösztöndíj
pályázati kiírását?
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Varró Gergő megkérdezte, hogy mikorra várható azon hallgatók Tanulmányi ösztöndíj
korrekciója, akik ezt még nem kapták meg?
Kántor Tamás elmondta, hogy a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság Hallgatói Juttatások
Osztályáról még nem kaptunk információt az ügyben.

Szociális Bizottság
Bányász Gáspár és Czavalinga Dénes elmondták a következőket:
•
•
•
•

Beszámoltak a Külső Szociális Bizottság ülésén elhangzottakról.
Megtörtént az új szociális pontrendszer tesztelése.
Beszámoltak a tesztelés tapasztalatairól és a szociális rendszer tervezett
módosításairól.
Beszámoltak a szociális pályázatok bírálásának tapasztalatairól.

Gazdasági Bizottság
Szili Ákos elmondta a következőket:
•
•

Beszámolt a Gazdasági Bizottság ülésén elhangzottakról.
Felvetette, hogy az irodai forgószékek görgőit újakra kell kicserélni.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki tudja támogatni, hogy a forgószékek görgőit újra
cseréljék?
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
•
•
•
•

Szili Ákos ismertette a karok sportnormatíva kereteit és annak tervezett felosztását,
melyről az EHK-val is egyeztetés folyik.
Lukács Bálint megkérdezte, a Kármán napi vetélkedőre ki kell-e bérelni a
tornatermet?
Tóth Ákos elmondta, hogy erről az EHK-val kell egyeztetni.
Szili Ákos beszélt a Gépész Sport Szakosztály vezetőjével a sportnormatíva
felosztásról.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a sportnormatíva felosztás
tervezetét?
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
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A konditermi eszközöket más forrásból szerzik be, így erre nem kellett félretenni a
normatívából. A fennmaradó összeg sporteszközökre lesz elköltve.
Szó volt a Kármán Tódor Kollégium tornatermének esetleges felújításáról.
Szili Ákos ismertette a rendezvények előzetes költségvetését a tavaszi félévre. A
költségvetés tervezet tájékoztató jellegű, ebben még lehetnek változások a Gépészkari
Napokat és a Gólyatábort tekintve.
Szó volt a Gépészkari Napok költségvetéscsökkentésének lehetőségeiről.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni az előzetes költségvetést?
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

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

Beszámolt a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál tapasztalatairól. Összesen 102
vendég, ebből 81 hallgató, 21 oktató vett részt a rendezvényen.
A cateringgel nem volt teljesen elégedett.
A tervezett létszám alatt volt a látogatószám sajnos.
A végleges költségvetésre még várnak.
Rendben zajlottak a betervezett programok.
Zajlik a Kulturális és Szakmai Hét szervezése, megtörtént az előadók megkeresése.
A Kármán Napra megtörténtek a tanszéki megkeresések, hamarosan a
csapatjelentkezések is ki lesznek küldve.
Gulácsi Balázs beszámolt a tankörvezetői jelentkezés eredményeiről. A jelentkezők
alacsony számára hivatkozva javasolta a jelentkezési határidő meghosszabbítását.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki el tudja fogadni a tankörvezetői képzésre való
jelentkezés határidejének 2018.február 13. 23:59-ig való meghosszabbítását?
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
•

Gulácsi Balázs elmondta, hogy Lántzky Anna Erasmuson vesz részt, így nem tud
részt venni a tankörvezetői képzésen, ám ennek ellenére leadta jelentkezését.

Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki tudja elfogadni Lántzky Anna tankörvezetői
jelentkezését?
A GHK 15-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
•

A Gépészkari Gólyatábor új időpontja és az elmúlt évek szervezési nehézségei miatt
felvetődött, hogy az idei évben ne kerüljön megrendezésre a Mechatronikus
Gólyatábor. Erről egyeztetések fognak zajlani a Mechatronika Szakosztállyal.
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Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki egyetért azzal, hogy az idei évben ne kerüljön
megrendezésre a Mechatronikus Gólyatábor?
A GHK 14-0-1 arányban elfogadta a javaslatot.

Sport
Lajtos Máté elmondta a következőket:
•
•

Véglegesült a GHK tornaterem bérlése.
Beszámolt a Gépész Sport Szakosztály alakuló üléséről. A szakosztály Fábián Gábor
leköszönő vezető helyére Fülöp Patrikot választotta meg.

Egyebek
•
•
•

Hegyi Bence elmondta, hogy rendben zajlott az MSc orientációs nap.
Gulácsi Balázs elmondta, hogy Kari Informatikai Bizottság ülés lesz.
Okolicsányi Péter elmondta, hogy hamarosan esedékessé válik a külsős
vendégkártyák igénylése az öntevékeny kör tagok számára a Kármán Tódor
Kollégiumba.

Ülés vége: 23:55
Következő ülés várható időpontja: 2018. február 13.
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Lajtos Máté
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Tóth Amanda
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