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Ülés kezdete: 18:10
Az ülést Tóth Amanda vezette.
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.
Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy Lajtos Máté távollétében
Ureczki Ágnes vezesse az emlékeztetőt?
A GHK titkos szavazáson 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Az ülés vendége: Perjési Péter
Perjési Péter beszámolt a mentor gárda féléves munkájáról:
Rózsavölgyi Balázs az elmúlt félvben az alapvető mentori feladatait teljesítette, ezen felül plusz
munkát nemigen vállalt, ő nem tervez ismételten kollégiumi mentornak jelentkezni.
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Gajda Attila és Bögre Bálint munkájával elégedett, Bögre Bálint minden rendezvénen jelen
volt, Gajda Attila félév elején, szakmai versenyen vett részt, így a mentori feladatainak
ellátásával kevesebbet tudott foglalkozni, de a Grill verseny szervezésében aktívan részt vett.
Elmondta, hogy elégedett mindkettőjük munkájával.
Pintér Ábel, viselkedését és munkáját kifogásolta, mivel a grill versenynél az elvállalt feladatát
nem csinálta meg, emellett mentorhoz nem méltóan viselkedett. Emellett alapvetően lelkesen
végzi feladatait.

Elnöki beszámoló
Tóth Amanda elmondta a következőket:


Beszámoló Dékáni Tanács üléséről (június 26-i):
 Június elsejétől az új Kancellár, Kotán Attila hivatalba fog lépni.
 Javaslat volt téve a rektorhelyettesi megbízásokra, Veszprémi Károly, mint
Oktatási rektorhelyettes, Levendovszky János Tudományos és Innovációs
rektorhelyettes és Nagy Balázs Vincze Nemzetközi rektorhelyettes.
 Egyetemi Matlab program licensz meghosszabbításra került.
 MSc felülvizsgálati kérdőívek kiküldése és kiértékelése halad.
 Tanszéki Külön Eljárási Díjak kiírásra kerültek az elmúlt félévre.
 Készül az angol nyelvű Kari kiadvány.
 Áramlástan Tanszék új szélcsatornájának elhelyezéséről és építéséről esett szó.
 Májlinger Kornél docensi kinevezésének időpontját megvitatták.
 Kari Imázsfilmmel kapcsolatban a Stúdió és a Dékáni vezetés egyeztetni fognak.
 Kari PR termékek fejlesztéséről beszéltek.
 Tóth Amanda meghívta a dékáni vezetést a Balatonlellei Kari táborba, illetve a
Gólyatáborba a dékáni köszöntőre.
 A Gólyatábor helyszínbejárásra kért buszt a társaság nem tudta biztosítani, így
a Gólyatábor előtt két nappal mennek a szervezők a tervezett helyszínbejárásra.

Lukács Bálint megemlítette, hogy kérnek árajánlatot a tábor utáni hazaútra a szervezők
számára buszos utazásra.

EHK Beszámoló
Czavalinga Dénes elmondta, hogy Török Lilit az EHK-ban Szociális referensnek és Schaf
Alexa Lilit Kollégiumi referensnek választották.

Kollégiumi Bizottság
Heszler András elmondta, hogy Lajtos Máté személyes tapasztalatát leírta az egyik gondnokkal
kiköltözés során. A panaszt Okolicsányi Péter továbbította az üzemeltető felé.
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Ösztöndíj Bizottság
Tóth Levente elmondta a következőket:



Rendezvényszervezői ösztöndíj hiánypótlása folyamatban van.
Emellett a következő félévi ösztöndíj kiírásokat elküldték a HSZI részére.

Szociális Bizottság
Czavalinga Dénes elmondta a következőket:
Július 1-15 között zajlik a kollégiumi felvételihez a szociális pályázatok leadása, két nap alatt
kell elbírálni ezeket a pályázatokat, ehhez szükséges minimum hat bíráló. Ezért felhívta a
képviselők figyelmét, hogy akik terveznek Szociális ösztöndíj pályázatokat bírálni,
jelentkezzenek az erre kiküldött e-mailben időpontra.
Tóth Amanda kérte a képviselt tagjait, hogy vállalják a részvételt a pályázatok bírálásában.

Rendezvény Bizottság
Gulácsi Balázs elmondta, hogy a körzetek szerinti tankörvezetői beosztás elkészült.
Lukács Bálint megkérdezte Varró Gergőt, hogy a Gépészkari Napokkal kapcsolatos személyi
kifizetések a MISZISZ részéről mikor fognak teljesülni.
Varró Gergő elmondta, hogy a feladat átkerült tőle Szili Ákoshoz.
Lukács Bálint elmondta, hogy a mai nap megy Tóth Amandával a Gólyahajó szervezői
megbeszélésre, ezzel kapcsolatban bemutatta az előzetes tervezetet.
Lukács Bálint megkérdezte, hogy a tavalyi rendezvény során melyik kar milyen feladatott
vállalt.
Hegyi Bence és Varró Gergő beszámolt a tavalyi menetrendről és feladatkiosztásról.
Javasolták, hogy idén is beszéljék meg pontosan a többi szervező karral az említett pontokat.
Okolicsányi Péter megérkezett az ülésre. (19:15)

Egyebek:
Tóth Levente elmondta, hogy június 19-én ki kell adni a kért eszközöket rendezvényhez Orbán
Péternek (Káté). Lukács Bálint és Tepfenhart Bence vállalta ezek kiadását.
Gulácsi Balázs elmondta, hogy a holnapi nap során a Hallgatói Képviselet irodájában tervez a
nyári projektekkel kapcsolatban dolgozni, megkérdezte a képviselet tagjait, ki csatlakozna
hozzá.
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Lukács Bálint megkérdezte Okolicsányi Pétert, hogy a GHK megkapta-e már a mentori
pályázatra jelentkezők pályázatait.
Okolicsányi Péter elmondta, hogy még nem kaptuk meg őket.
Csala Tas elmondta, hogy a képviselők töltsék ki a kabala HK-s ráérést felmérő kérdőívet.
Lukács Bálint elmondta, hogy milyen visszajelzéseket kapott a leadott gólyatábori
programtervvel kapcsolatban. Elmondta, hogy a HSZI felajánlotta különböző tréningek tartását
a szervezők számára, ezzel elősegítve a speciális igényű hallgatókkal való sikeresebb
foglalkozáskat.
Az ülés vége: 19:30
A következő ülés várható időpontja: 2018.09.02.
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Ureczki Ágnes
emlékeztető-vezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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