Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2019. február 12-én tartott rendes
üléséről
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Ülés kezdete: 20:10
Ülés helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József út 1-17., HK
tömb
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: Komlóssy Eszter Tekla (KTK Fotókör leköszönő vezetője), Leveles
Borbála (KTK Fotókör újonnan megválasztott vezetője). Temlin Olivér (Kollégiumi Társasés Szerepjáték Kör leköszönő vezetője), Márkus Tamás (Kollégiumi Társas- és Szerepjáték
Kör újonnan megválasztott vezetője), Vajda Márk (KÁTÉ leköszönő vezetője), Hepp Ádám
(KÁTÉ újonnan megválasztott vezetője), Fejős András (Polimertechnika Szakosztály
újonnan megválasztott vezetője), Papp Kristóf (Energetikai Szakkollégium újonnan
megválasztott vezetője)

Napirend előtt
Tóth Amanda előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait:
Napirend előtt
1.

Vezetői beszámoló
1.1. A KTK Fotókör leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott vezető
bemutatkozása
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1.2. A Kollégiumi Társas- és Szerepjáték Kör leköszönő vezetőjének beszámolója és az
újonnan megválasztott vezető bemutatkozása
1.3. A KÁTÉ leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott vezető
bemutatkozása

2.

1.4.

A Polimertechnika Szakosztály újonnan megválasztott vezetőjének bemutatkozása

1.5.

Az Energetikai Szakkollégium újonnan megválasztott vezetőjének bemutatkozása

1.6.

Beszámoló a Dékáni tanács üléséről (február 12-i)

1.7.

Egyéb

EHK beszámoló
2.1.

Beszámoló az Egyetemi Hallgatói Képviselet üléséről (január 17.-i)

3.

Tanulmányi Bizottság

4.

Kollégium Bizottság

5.

Gazdasági Bizottság

6.

Rendezvény Bizottság

7.

Szponzor csoport

8.

Külügy

9.

Egyebek

Tóth Amanda megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal
kerüljön megtartásra?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-169/XXV./2018-2019. számú határozat)

1. Vezetői beszámoló
1.1.
A KTK Fotókör leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott
vezető bemutatkozása
Komlóssy Eszter Tekla beszámolt az elmúlt egy évben végzett tevékenységéről a KTK
Fotókör élén. Elmondása szerint rengeteg időt foglalkoztak fényképek utómunkálásával,
illetve más öntevékeny körökkel összevonva tartottak foglalkozásokat. Sok próbással
rendelkeztek, akikkel sikeresen tudtak együtt dolgozni.
Leveles Borbála beszámolt arról, hogy szeretné átvenni a bevált szokásokat, ugyanakkor
újításokat szeretne bevezetni, például workshopokat. Hatékonyabbá szeretné tenni a
jelentkezések folyamatát, külsős előadókat szeretne meghívni és nyílt előadást tartani,
kirándulást szeretne szervezni, továbbá a honlapot szeretné felújítani. Egy új fényképezőgép
váz beszerzését érzi szükségesnek.
Tóth Amanda megköszönte a beszámolót és sok sikert kívánt Leveles Borbálának.
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Komlóssy Eszter Tekla és Leveles Borbála elhagyta az ülést. (20:20)
Bányász Gáspár megérkezett az ülésre. (20:20)
1.2.
A Kollégiumi Társas- és Szerepjáték Kör leköszönő vezetőjének beszámolója és az
újonnan megválasztott vezető bemutatkozása
Temlin Olivér beszámolt az elmúlt egy évben végzett tevékenységéről a Kollégiumi Társasés Szerepjáték Kör élén. A félévben sikerült elérniük más karnál is, hogy öntevékeny körként
tartsák őket számon. A foglalkozásaik jó létszámban zajlottak le. A kölcsönzést sokan veszik
igénybe a kollégiumban.
Márkus Tamás beszámolt arról, hogy szeretné a szerepjátékokat tovább fejleszteni, mert úgy
látja, erre van a legnagyobb igény. A jól bevált módszereket megtartaná és lehetőség szerint
hatékonyabbá tenné azokat.
Tóth Amanda megköszönte a beszámolót és sok sikert kívánt Márkus Tamásnak.
Márkus Tamás és Temlin Olivér elhagyta az ülést. (20:26)
1.3.
A KÁTÉ leköszönő vezetőjének beszámolója és az újonnan megválasztott vezető
bemutatkozása
Vajda Márk beszámolt az elmúlt egy évben végzett tevékenységéről a KÁTÉ élén. A
közelmúltban elkezdte már az új vezetőség felkészítését. 35 fővel üzemeltek, most 40-en
alkotják az öntevékeny kört. A számítógépük lecserélését hasznosnak tartaná a továbbiakban.
Megköszönte a támogatásokat az iroda fejlesztése terén.
Hepp Ádám beszámolt arról, hogy nagyobb közösségi részvételt szeretne elérni a
szerkesztőségen belül. Távoztak a tapasztalt tagok, így szeretne egy új, erős és határozott
közösséget kiépíteni. A megjelenések minőségét szeretné továbbra is magasan tartani. Két
támogatót is szereztek már erre az évre. Az expó, melyet ő bonyolított le, jól sikerült.
Tóth Amanda megköszönte a beszámolót és sok sikert kívánt Hepp Ádámnak.
Vajda Márk és Hepp Ádám elhagyta az ülést. (20:40)
1.4.

A Polimertechnika Szakosztály újonnan megválasztott vezetőjének bemutatkozása

Fejős András elmondta, hogy a vezetőségváltás nem volt zökkenőmentes, ugyanakkor a
szakosztályban rendeződni látszódnak az eddig nem megfelelően működő egységek az elmúlt
félévekhez képest. 30 fő alkotja az öntevékeny kört. A gyárlátogatások voltak eddig
jellemzőek, tervei között szerepelnek projektek kiosztása és azok megvalósítása.
Tóth Amanda megköszönte a beszámolót és sok sikert kívánt Fejős Andrásnak.
Fejős András elhagyta az ülést. (20:45)
1.5.

Az Energetikai Szakkollégium újonnan megválasztott vezetőjének bemutatkozása

Papp Kristóf beszámolt arról, hogy ebben a félévben egy új struktúra kipróbálását tervezi,
melynek köszönhetően megoszlik a felelősség, és több réteg alakul ki az öntevékeny körben.
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A vezetőséget 5 fő alkotja. Programjaik nem változnak, szám szerint 11 fog megvalósulni a
félévben. Jelenleg is zajlik a tagfelvétel, melynek kiértékelése a közeljövőben megtörténik.
Tóth Amanda megköszönte a beszámolót és sok sikert kívánt Papp Kristófnak.
Papp Kristóf elhagyta az ülést. (20:51)
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Leveles Borbála legyen a KTK
Fotókör új vezetője?
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-170/XXV./2018-2019. számú határozat)
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Márkus Tamás legyen a Kollégiumi
Társas- és Szerepjáték Kör új vezetője?
A GHK titkos szavazáson 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-171/XXV./2018-2019. számú határozat)
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Hepp Ádám legyen a KÁTÉ új
vezetője?
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-172/XXV./2018-2019. számú határozat)
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Fejős András legyen a
Polimertechnika Szakosztály új vezetője?
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-173/XXV./2018-2019. számú határozat)
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy Papp Kristóf legyen az Energetikai
Szakkollégium új vezetője?
A GHK titkos szavazáson 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-174/XXV./2018-2019. számú határozat)

1.6.

Beszámoló a Dékáni tanács üléséről (február 12-i)

Tóth Amanda elmondta a következőket:
•

A Kari Tanács időpontja csütörtök 14:00. A GHK tagjai közül ketten nem tudnak
megjelenni, így helyettesítésre lesz szükség. A helyettesítő személyek Bányász Gáspár és

Szenka József.
•

Kivetítésre kerültek a Kari Tanács napirendi pontjai.
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1.7.

Egyéb

Tóth Amanda elmondta, hogy a március 8.-i diplomaosztón 10:00-12:00-ig Bányász Gáspár,
Kántor Tamás, Szili Ákos és Tóth Ákos, 14:00-16:00-ig Kántor Tamás, Richter Kristóf,
Szénási András és Szili Ákos fog segédkezni.

2. EHK beszámoló
2.1.

Beszámoló az Egyetemi Hallgatói Képviselet üléséről (február 8.-i)

Kántor Tamás és Szili Ákos elmondta a következőket:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vezetői értekezleten a költségvetésről hosszas megbeszélés folyt.
Elkészült a MŰHASZ 2017.-es évi zárása.
Barabás Zoltán beszámolt a KHK hétvégéről.
A 2020-as felvételi eljárással kapcsolatos változásokról volt szó, miszerint a felvételiző
diákoknak 2020-tól kötelező nyelvvizsgával rendelkezniük.
Lezárultak a kollégiumi automatákra érkezett pályázatok.
Az igazoláslista megérkezett a jogi osztályról, melyhez hozzászólást nem csatoltak.
Jelenleg nem zajlik irodabeszerzés.
A konditermeket az Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága üzemeltette, de a
január 1.-től az Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató vette át ezeknek az üzemeltetését.

3. Tanulmányi Bizottság
Tóth Ákos elmondta a következőket:
•
•
•

A tanulmányi teljesítményértékelést már csak a KTB-nek kell elfogadnia.
Sok kérvény érkezett, melyet a KTB-nek el kell bírálnia.
Ismertette a Külső Oktatási Bizottságtól kapott feladatot, mely szerint össze kell gyűjtenie
minden Hallgatói Képviseletnek a bevált és kevésbé működő praktikákat. Ennek határideje
csütörtök éjfél.

4. Kollégium Bizottság
Richter Kristóf ismertette a Szintfelelős pályázatok végleges eredményét.
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Szintfelelős pályázatok végleges
eredményét?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-175/XXV./2018-2019. számú határozat)
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5. Gazdasági Bizottság
Lukács Bálint ismertette a Nyomtatási igények végleges eredményét.
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Nyomtatási igények végleges eredményét?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-176/XXV./2018-2019. számú határozat)
Lukács Bálint ismertette az Előadói ajándék borok végleges eredményét.
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja az Előadói ajándék borok végleges
eredményét?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-177/XXV./2018-2019. számú határozat)
Lukács Bálint ismertette a Gyűrű- és Kitűzőavató végzős bál végleges eredményét.
Tóth Amanda megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Gyűrű- és Kitűzőavató végzős bál végleges
eredményét?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-178/XXV./2018-2019. számú határozat)

6. Rendezvény Bizottság
Szénási András elmondta a következőket:
•
•
•
•
•

A Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál jó hangulatban, problémák nélkül zajlott le.
A Kulturális és Szakmai hét előkészületei rendben haladnak.
A Harmadoló Est rendezvény pólórendelése hamarosan elindul.
A Gépészkari Napok rendezvényt érintő kérdőívek kiküldésre kerülnek.
A Tankörvezetői pályázatra nem történt több jelentkezés a kitolt határidő ellenére.

7. Szponzor csoport
Richter Kristóf elmondta, hogy 30 válasz email jött vissza a cégektől.

8. Külügy
Szenka József elmondta, hogy az Erasmus pályázatok elbírálása rendben megtörtént.

9. Egyebek
Kántor Tamás elmondta a következőket:
•
•

A GHK tagjainak adatait tartalmazó táblázatot frissítse minden GHK tag.
Javasolta, hogy az iktatni való iratokat az éppen ügyeleten részt vevő GHK tag iktassa.

Szili Ákos felhívta a figyelmet arra, hogy az ülés emlékeztető nem jár a belső listán.
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Tóth Amanda felhívta a figyelmet arra, hogy csütörtök éjfélig véglegesítsék a januári
beszámolókat a GHK tagjai.

Ülés vége: 23:45
A következő ülés várható időpontja: 2019. február 19. (kedd) 20:10
A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi
József út 1-17., HK tömb
Kelt: Budapest, 2019. február 12.

………………………..…………..
Tóth Levente Ferenc
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