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Völgyesi Gábor beszámolt arról, hogy a K épület alagsorában található hirdetőnket le
kell szerelni, ezt a feladatot Majláth Máté vállalta. A kollégiumi szabályzatok módosítása
lehetővé teszi ingyenes vendégéjszakák kijelölését a Kármán kollégiumban is. Erre a
GHK-nak kell kijelölnie 7 éjjelt, majd továbbítani a Kollégiumok Osztály felé.
Szó volt a közelgő választásokkal kapcsolatos teendőkről, fel kell kérni a Szavazati
Bizottság elnökét, illetve tagjait, ez folyamatban van.
A múlt heti Koliavató jól sikerült a visszajelzések alapján. Az Önkéntes Napon is nagy
látszámban képviseltette magát a Gépészkar.
Múlt héten megalakult a Gépész Szakkollégium (GSZK), melynek elnöke Karácsony
Gábor, a két alelnök, akik a következő területekért felelősök, Bebesi Ádám, gazdasági és
PR felelős, valamint a Szakmai Ellenőrző Bizottság vezetője Pfeiffer Norbert. Az
alakulóülésen elfogadták az SZMSZ-t.
Hétfői napon volt Közvez ülés, ennek részleteiről a Gazdasági Bizottság vezetője számol
be.
Dékáni Tanácson Szipka Károly vett részt:
Rektori tanács volt az előző héten, ahol megvitatásra került az új TJSZ tervezete, ezzel a
jelenlévők elégedettek voltak. A szabályzat folyamatosan fog aktualizálódni a jogszabályi
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb
1111 Budapest, Irinyi József u. 9-11.
e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu

-1-

2012. 09.11.
emlékeztető
rendelkezéseknek megfelelően. Szó volt a nyugdíjazással kapcsolatos problémákról,
illetve a költségvetési nehézségekről, amely alapján 2013-ra 30%-os elvonás is várható
az állami támogatásból.
A BME-nek új arculatú oldala készül, e körül volt kisebb vita. A Matematika 0. zh-k
eredménye kiváló lett a Gépészkar vonatkozásában, a többi karhoz viszonyítva is.
Hallgatói fórum volt a TVSz változásokkal kapcsolatban, azonban ezen nem sok hallgató
vett részt.
Szó volt az új FIR (Felsőoktatási Információs Rendszer) bevezetéséről, illetve ennek
összekapcsolásáról a Neptunnal. Ezen felül szó volt a tanszékek közötti rezsi költségek
felosztásáról is, itt több javaslat is érkezett, de nem lett támogatva.
Az AudMax és a G csarnok felújításáról is szó volt. Készül egy kari hírlevél, ami a karon
dolgozóknak fog menni havi rendszerességgel, lesznek benne hallgatói hírek is.
EHK
Szipka Károly beszámolt róla, hogy Szabó Imre volt a vendégük, aki megemlítette a
vagyonnyilatkozat elkészítésével kapcsolatos teendőket, valamint beszélt a 10 % fölötti
kreditek térítéséről is, ez a jelenlegi TJSZ, valamint az új tervezet sem tartalmazza. A
közeljövőben juttatási komrányrendeletek várhatóak. Illetve jelenleg a TJSZ és a TÜR
között előfordulnak ellentmondások, melyeket orvosolni kell.
A BME Sportközpont eddig rendben üzemel, nem voltak fennakadások. Farkas Patrik
beszélt a kedvezményes árú sportolási lehetőségről, melyet a 068-as neptun kérvénnyel
lehet igénybe venni.
Illetve szó volt még arról, hogy a méltányosságot ki gyakorolja, a KTB, vagy pedig a
Dékán hatásköre legyen.
Szabó Klára (KÁTÉ) lett a Műsajt vezetője, gratulálunk, és jó munkát kívánunk!
Tanteremfelújítással kapcsolatban Farkas Patrik elmondta, hogy a G csarnokra leadott
pályázatunk az Építőmérnöki Kar pályázatával állt versenyben, végül a GPK 40 milló Ftot nyert el a felújításra. Ezzel megkezdődhetnek az egyeztetések a felújításról. Somogyi
József kérdésére elmondta, hogy az AudMax esetén az összegből a táblamozgató
berendezést, a légcserélő eszközöket, a hangosítást és a padokat kívánják cserélni, amíg
a G csarnok esetében pedig 2 laborhelyiség lesz kialakítva, valamint egy hallgatói tér.
Szó volt még a hallgatói web2-es projektről, ami ismét csúszik.
A Sportnapon nagyjából 1900 fő vett részt.
Gazdasági Bizottság
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Berta Katalin beszámolt róla, hogy a hétvégén bizottsági ülés volt, ahol előkészítették az
öntevékeny körök támogatására szolgáló költségvetést, amit a hétfői Közösségvezetői
ülés alkalmával a körök vezetői elé is tártak. A bemutatott igényléseket a HK
megtárgyalta, közös elvek szerint kezelte a közösségi programokat és a pólókat.
A Hegesztési Szakosztály igénylését a HK 9-4-0 arányban támogatta. Ezen felül külön
említve volt a KTSzK és a KÁTÉ igénylése is.
Az öntevékeny körök támogatásának költségvetését a HK 11-1-1 arányban támogatta.
Szociális Bizottság
Somogyi József elmondta, hogy a pályázatok bírálása rendben zajlik, nem alakultak ki
sorok a várakozókból, illetve szó volt a pályázatok pótlásáról.
Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a Koliavató rendben lezajlott, valamint a következő héten
gólyahajó lesz, az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló lista ki lesz küldve. Az MPANNI
HÖK vállalta a ruhatárat. Beléptetéshez szükséges segítség, aki beöltözve érkezik
világítós karkötőt kap ajándékba. A rendezvényhajót biztosító céggel alá van írva a
szerződés, valamint a biztonsági őrök is meg lettek rendelve. Mindenki promótálja a
rendezvényt még.
PR Bizottság
Rácz Virág elmondta, hogy semmi említést érdemlő nem történt a bizottság életében.
Ösztöndíj Bizottság
Vígh Miklós elmondta, hogy hamarosan normatíva költségvetés és tanulmányi ösztöndíj
osztás lesz, ezzel kapcsolatban az adatok megérkezése után bizottsági ülés lesz.
Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szipka Károly elmondta, hogy pénteken kis KTB lesz, ahol oktatási Dékánhelyettes Úrral
fogják a kérvényeket véleményezni. Ezzel kapcsolatban Vígh Miklós megjegyezte, hogy
az elmúlt időszakban nem volt KTB ülés, kíváncsi ennek okára.
Az MSc felülvizsgálat előkészítése folyamatosan halad, lassan a végéhez ér.
Egyebek
Antal Laura elmondta, hogy a szintfelelős pályázat ki lett hirdetve, valamikor lesz róla
ülés, erről ki lesz írva az időpont. A pályázatokról a következő HK ülésen lesz döntés.
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Somogyi József elmondta, hogy sikeres volt az Erasmus fórum 25 fő vett részt, ketten
jelentkeznének most a pótpályázaton, a többiek a jövőbeli terveik miatt érdeklődtek.
Gonda Norbert elmondta, hogy a sportrendelésre nem válaszoltak. Az új ping-pong
asztal tönkre lett téve, ezt a rongálónak kell megcsináltatni.
Hamarosan nyithat a szertár. Farkas Patrik beszélt róla, hogy a kulcsfelvételi lista
rendezése és a vezető megnevezése nem történt meg, illetve hirdetni kell a szertárat. A
felelőse Rehling Dávid lesz.
Farkas Patrik elmondta, hogy a sporttal kapcsolatos teendők haladnak, így a sportkeret
felhasználása is.
Pfeiffer Norbert elmondta, hogy a GSZK évnyitó konferenciát szeretne szervezni, amihez
a HK támogatására számítanak, ehhez azonban féléves költségvetésterv kell.
Az FSZ004-es terem felhasználható lenne Szakkolis irodának a későbbiekben.
Vígh Miklós beszélt a netszerződés problémáiról, ezzel a későbbiekben bővebben
foglalkozni kell.
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