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Oldalszám: 6

Ülés kezdete: 20:10
Az ülés vendége: Szénási András
Kovalovszki Máté jelezte, hogy lemond az EHK delegált mandátumáról.
Tóth Amanda elmondta, hogy az EHK delegált posztra Szili Ákos jelentkezett.
Szili Ákos ismertette pályázatát. Reméli, hogy legalább ugyanolyan jól fogja ellátni teendőit,
mint ahogyan Kovalovszki Máté tette. Tervei között szerepel az Egyetemi Hallgatói Képviselet
és a Gépészkari Hallgatói Képviselet közötti kommunikáció javítása. Másik motivációja az
Egyetemi Hallgatói Képviselet gazdasági bizottságában való tevékenykedés.
Heszler András elmondta, hogy egy egyetemi hallgatói képviselő feladata a kar érdekeinek
képviselete is. A bizottságban végzett munka is fontos, ám muszáj, hogy a kar érdekei
képviselve legyenek az egyetemi hallgatói képviselők által.
Varró Gergő elmondta, hogy reméli, hogy Szili Ákos megfelelően fogja képviselni a kar
érdekeit és hogy alkalmasnak találja a posztra.
Lukács Bálint megkérdezte Szili Ákost, mik a tervei a Gépészkari Hallgatói Képviselet
gazdasági bizottságának vezetésével?
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Szili Ákos elmondta, hogy hosszútávon szeretné valakinek átadni a bizottságvezetői posztot,
ám ezt a ciklust még mindenképp végig viszi. Ha van érdeklődő a posztra, szívesen bevonja a
munkába. Lukács Bálint elmondta, hogy arra kéri Szili Ákost, hogy a gólyatábor pénzügyi
megvalósulása legyen számára az elsődleges.
Hegyi Bence elmondta, hogy azt tanácsolja Szili Ákosnak, hogy tartsa a kapcsolatot a volt
gépészkari egyetemi hallgatói képviselőkkel és kérjen tőlük tanácsot.
Szili Ákos elhagyta a termet. (20:25)
Tóth Amanda megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása Szili Ákos távollétében.
Tóth Amanda elmondta, hogy egyetért a korábbi hozzászólásokkal.
Csala Tas elmondta, hogy ő is egyetért az elhangzottakkal, ám véleménye szerint Szili Ákos a
kar érdekeit fogja szem előtt tartani.
Okolicsányi Péter megkérdezte Csala Tast, hogy nem szándékozta-e leadni a pályázatot az
egyetemi hallgatói képviselői posztra.
Csala Tas elmondta, hogy sokat gondolkodott rajta, ám úgy véli, hogy nem tudna olyan hasznos
munkát végezni, mint kari hallgatói képviselőként.
Szili Ákos visszatért a terembe. (20:32)
Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja támogatni Szili Ákost, mint a Gépészmérnöki Kar
Egyetemi Hallgatói Képviselet delegáltját?
A GHK 9-2-3 arányban elfogadta a javaslatot.

Elnöki beszámoló
Heszler András elmondta a következőket:






Vezetői értekezleten szó volt a hallgatói kintlévőségek kezeléséről.
Szó volt a mesterképzések felülvizsgálatáról.
Szó volt a kari honlap állásáról.
Szó volt a Gépész Szakkollégium helyzetéről.
Szó volt a kari imázsfilm állásáról.

Lukács Bálint megkérdezte, mit beszéltek a kari filmmel kapcsolatban?
Heszler András elmondta, hogy az elkészülés tervezett időpontjáról volt szó.
Varró Gergő elhagyta a termet. (20:45)
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EHK beszámoló
Kántor Tamás és Kovalovszki Máté elmondták a következőket:









Szó volt a Karok Közötti Vetélkedő szervezéséről.
Vidák Miklós helyett Török Lili lett az Építészmérnöki Kar EHK delegáltja.
Új Szenátus tagokat választottak Kovalovszki Máté és Vidák Miklós helyett. Suhajda
Richárd és Gál Bernadett lettek megválasztva.
Szó volt a GDPR okozta TVSZ változásokról.
Általános rektorhelyettesnek választották Nagy Balázst a MOGI tanszékről.
Vidák Miklós lemondott az Egyetemi Hallgatói Képviseletben betöltött
mandátumáról, a továbbiakban a MŰHASZ alkalmazottja lesz.
Szó volt az új kancellár személyéről.
Szó volt a klubok helyzetéről.

Szili Ákos elhagyta a termet. (20:10)

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Heszler András és Tóth Ákos elmondta a következőket:




Beszéltek a terméktervezők vizsgaidőpontjaival kapcsolatos problémákról.
Beszéltek az új tantárgyi adatlapokról.
Beszéltek a mesterképzések felülvizsgálatának állásáról.

Kollégiumi Bizottság
Okolicsányi Péter elmondta a következőket:



Lezajlott a szobafoglalási időszak a Kármán Tódor Kollégiumban a nyári időszakra.
A Külső Kollégiumi Bizottság ülésén szó volt a kollégiumi férőhelyek karok közötti
elosztásáról.

Ösztöndíj Bizottság
Tóth Amanda ismertette a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett pályázatok
értékelését (kivéve a GHK elnöké) a májusi hónapra vonatkozóan.
Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Gépészkari Hallgatói Képviselet
ösztöndíjra beérkezett pályázatok (kivéve a GHK elnöké) értékelését és kifizetési listáját
a májusi időszakra vonatkozóan?
A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
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Heszler András ismertette a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett
pályázatok értékelését (GHK elnöké) a májusi hónapra vonatkozóan.
Heszler András megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Gépészkari Hallgatói Képviselet
ösztöndíjra beérkezett pályázatok (GHK elnöké) értékelését és kifizetési listáját a májusi
időszakra vonatkozóan?
A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Tóth Amanda ismertette a GHK közéleti ösztöndíjra beérkezett pályázatok értékelését a
májusi hónapra vonatkozóan.
Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni GHK közéleti ösztöndíjra
beérkezett pályázatok értékelését és kifizetési listáját a májusi időszakra vonatkozóan?
A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Kántor Tamás ismertette az ösztöndíjkeretek tervezett összegét a következő félévre

Rendezvény Bizottság
Lukács Bálint elmondta a következőket:


Egyeztetés folyt Orbán Balázzsal a gólyatáborról.

Az egyeztetésen szó volt a biztonsági őrök számáról, a gólyatábor költségvetéséről és a
szervezői ösztöndíj kifizetési módjáról.



Sikeres volt a HÖOK pályázat, melynek keretében plusz programok valósulnak meg a
gólyatábor sportnapján.
Lukács Bálint ismertette a gólyatábor tervezett tematikáját.

Tóth Amanda megkérdezte, ki tudja támogatni a gólyatábor témáját?
A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.


Lukács Bálint beszélt a gólyatáborban végig ottlévő öntevékenyköri tagokról.
Javasolta, hogy a korábbi évekhez képest eggyel több fotókörös vagy stúdiós legyen a
gólyatáborban a KÁTÉ tagjai helyett.

Timár-Geng Péter elmondta, hogy véleménye szerint a Kármán Vizipipa Kör tagjai közül
kellene eggyel több tag.
Csala Tas elmondta, hogy ő sem támogatja, hogy a KÁTÉ tagjai végig a gólyatáborban
tartózkodjanak.
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Lukács Bálint elmondta, hogy ő is azt támogatná, ha eggyel több taggal képviseltetné magát a
Kármán Vizipipa Kör.
Tóth Amanda megkérdezte, hogy az elhangzott javalatok közül ki melyiket támogatja
arra vonatkozóan, hogy hány fővel képviseltesse magát a KTK Fotókör, a KTK Stúdió
és a Kármán Vízipipa Kör?
3-3-3 fő

8 szavazat

Tavalyi számok

2 szavazat

Tartózkodás

2 szavazat

GSZK beszámoló
Kántor Tamás elmondta a következőket:



Beszélt az öntevékeny körök értékeléséről.
Folyamatban van vezetőségváltás koncepciójának kialakítása

Egyéb
Kántor Tamás ismertette öntevékeny körök pontozásának szempontjait. A gyűlésekre nem járt
pont, csak az egyéb rendszeres foglalkozásokra.
Tóth Amanda elmondta, hogy szerinte aránytalanul sok pont jár a kölcsönzések biztosítására.
Lukács Bálint elmondta, hogy a kölcsönzési szolgáltatások biztosítása éri el a legszélesebb
réteget, így ő ennek pontozását támogatja.
Kántor Tamás ismertette az öntevékeny körök pontozásának alakulását magasabb, illetve
alacsonyabb kölcsönzési szolgáltatásokra járó pontokkal.
Tóth Amanda az elhangzottak alapján megkérdezte, ki tudja támogatni, hogy alacsonyabb
pont járjon a kölcsönzési szolgáltatásokra?
A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.


Kovalovszki Máté elmondta, hogy lemond a Gépészkari Hallgatói Képviseletbeli
mandátumáról.

Tóth Amanda megkérdezte Szénási Andrást, kíván-e élni mandátumával.
Szénási András elmondta, hogy igen.
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Az ülés vége: 23:24
A következő ülés várható időpontja: 2018.06.26.

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

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

Lajtos Máté
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Tóth Amanda
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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