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Bányász Gáspár
Czavalinga Dénes
Csala Tas
Göllei Máté
Gulácsi Balázs
Hegyi Bence
Heszler András
Kántor Tamás
Kovalovszki Máté
Lajtos Máté
Lukács Bálint
Okolicsányi Péter
Szili Ákos
Tepfenhart Bence
Timár-Geng Péter
Tóth Ákos Károly
Tóth Amanda
Tóth Levente
Ureczki Ágnes
Varró Gergő
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Oldalszám: 4

Ülés kezdete: 20:10
Az ülést Tóth Amanda távollétében Heszler András vezette.
Heszler András 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 vendége: Szénási András

Elnöki beszámoló
Heszler András elmondta a következőket:




Rektori Tanácson szó volt a GDPR-ral kapcsolatos szabályokról és azok
értelmezéséről.
Szó volt a Közalkalmazotti Tanács tagjainak megválasztásáról.
Szó volt a kari imázsfilm állásáról
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Lukács Bálint megkérdezte, hogy áll a gólyatábor szervezői ösztöndíjak kiutalása?
Kovalovszki Máté elmondta, hogy erről nincsenek információi.

Ösztöndíj Bizottság
Tóth Levente elmondta a következőket:


Ismertette a rendezvényszervezői ösztöndíjpályázat eredményét.

Heszler András megkérdezte, ki tudja elfogadni a rendezvényszervezői ösztöndíjpályázat
eredményét?
A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.


Kántor Tamás ismertette a Kármán Tódor Kollégium nevelői szobákra vonatkozó
férőhelypályázatát a nyári időszakra.

Heszler András megkérdezte, ki tudja elfogadni a pályázati kiírást?
A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

Gazdasági Bizottság
Szili Ákos elmondta ismertette a Gépészkari Hallgatói Képviselet költségvetését.

Rendezvény Bizottság
Gulácsi Balázs elmondta, hogy lezárult a tankörvezető-jelöltek személyes meghallgatása.
Elsőként a tankörök tervezett számáról beszélt. Javasolta, hogy mechatronika szakon 5, ipari
termék- és formatervező szakon 3, energetika szakon 3, gépészmérnöki szakon 13 tankör
legyen.
Heszler András megkérdezte, ki tudja elfogadni, hogy 3 tankör legyen az ipari termék- és
formatervező szakon?
A GHK 10-0-1 arányban elfogadta a javaslatot.
Heszler András megkérdezte, ki tudja elfogadni, hogy energetika szakon 3,
gépészmérnöki szakon 13, mechatronika szakon 5 tankör legyen?
A GHK 11-0-0 arányba elfogadta a javaslatot.
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Gulácsi Balázs elmondta, hogy az egyik tankörvezető jelölt, Béky Csenge jelezte, hogy ipari
termék- és formatervezőkből álló tankör tankörvezetője szeretne lenni annak ellenére, hogy
gépészmérnöki szakon tanul. Ezt azzal indokolta, hogy az elmúlt két évben ezen a téren már
szerzett tapasztalatot.
Elhangzott, hogy ellentmondásos lenne, ha gépészmérnök szakos hallgatóként ipari termékés formatervező tankört kapna. Elhangzott, hogy a korábbi években ipari termék- és
formatervező tankört vezetett, ezen a téren már bizonyított.
Heszler András megkérdezte, ki tudja támogatni, hogy Béky Csenge ipari termék- és
formatervező tankör tankörvezetője legyen?
A GHK 6-4-3 arányban szavazott.
Elhangzott, hogy a tankörvezetők szempontjából is fontos, hogy elfogadható legyen a döntés.
Mérlegelni szükséges, hogy a másik szakra bekerülő tankörvezetők közül melyikük a
rátermettebb. Elhangzott, hogy más kvalitások szükségesek egy gépészmérnök és egy ipari
termék- és formatervező tankör vezetéséhez.
Heszler András megerősítő szavazás keretében megkérdezte, ki tudja támogatni, hogy
Béky Csenge ipari termék- és formatervező tankör tankörvezetője legyen?
A GHK 6-7-0 arányban elutasította a javaslatot.
Heszler András megkérdezte, ki tudja elfogadni, hogy Béky Csenge gépészmérnök
tankör tankörvezetője legyen?
A GHK 8-5-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Heszler András megkérdezte, ki tudja elfogadni a Gulácsi Balázs által tett javaslatot az
energetika szak tankörvezetőire?
A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Heszler András megkérdezte, ki tudja elfogadni a Gulácsi Balázs által tett javaslatot a
gépészmérnöki szak tankörvezetőire?
A GHK 11-2-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Heszler András megkérdezte, ki tudja elfogadni a Gulácsi Balázs által tett javaslatot a
mechatronika szak tankörvezetőire?
A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
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Heszler András megkérdezte, ki tudja elfogadni a Gulácsi Balázs által tett javaslatot az
ipari termék- és formatervező szak tankörvezetőire?
A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Lukács Bálint elmondta, hogy hamarosan meg kell hívni az öntevékeny köröket a
gólyatáborra. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet kérte az öntevékeny körök által a
gólyatáborba hozott programok listáját.
Az ülés vége: 22:43
A következő ülés várható időpontja: 2018.06.19.

....................................
Lajtos Máté
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Tóth Amanda
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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