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Kezdés: 20:05
Vígh Miklós a bizottsági tagokról kérdezett az egyes bizottságvezetőtől, majd sor került
a bizottságokba való jelentkezésre. Szipka Károly megjelölt egy létszámot, 3 fő, amellyel
a Tanulmányi és Oktatási Bizottság működni tudna, valamint a Gólya Tanács tagjait is
szívesen bevonná. Rácz Virág 2 emberre számított de 3 ember jelentkezett a PR
Bizottságba. Szabó Balázs Ösztöndíj Bizottsággal kapcsolatban, hárman jelentkeztek,
kettőre számított, gólyatanácsos terveiről is beszámolt. Perjési Péter elmondta, hogy a
Kollégiumi Bizottságba is megfelelő számú tag jelentkezett. Ketten segítenének Berta
Katalinnak a Gazdasági Bizottságban. A Nagy Edit által vezetett Szociális Bizottságba
többen is jelentkeznének. Kun Levente Rendezvény Bizottság vezetője elmondta, hogy
mindenkire szüksége van akti érdekel.
Bizottsági tagságra jelentkeztek:
Tanulmányi és Oktatási Bizottság: Nagy Ágnes, Kovalovszki Máté, Kun Levente, Berta
Katalin, Antal Laura, Szipka Kari, Szaller Ádám
PR Bizottság: Rácz Virág, Farkas Patrik, Mátics Zoltán, Varró Gergő, Perjési Péter
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Ösztöndíj Bizottság: Kovalovszki Máté, Varró Gergő, Szipka Károly, Vígh Miklós,
Szabó Balázs
Kollégiumi Bizottság: Mátics Zoltán, Kovalovszki Máté, Antal Laura, Perjési Péter,
Völgyesi Gábor, Vígh Miklós
Gazdasági Bizottság: Szipka Károly, Szabó Balázs, Berta Katalin, Nagy Edit
Szociális Bizottság: Szabó Balázs, Nagy Edit, Mátics Zoltán, Varró Gergő, Szaller
Ádám, Majláth Máté, Vígh Miklós, Kun Levente bírálna: Somogyi József, Völgyesi
Gábor, Mátics Zoltán, Szabó Balázs, Berta Kata, Kovalovszki Máté, Vígh Miklós, Kun
Levente, Antal Laura, Majláth Máté, Perjési Péter, Rácz Virág, Varró Gergő, Szaller
Ádám
Rendezvény Bizottság: Kun Levente, Antal Laura, Majláth Máté, Nagy Ágnes, Szaller
Ádám, Rácz Virág, Völgyesi Gábor
A GHK a bizottságok összetételét 15-0-0 arányban elfogadta.
Vígh Miklós kérte a bizottság vezetőket, hogy egy személyes beszélgetés alkalmával
vázolják fel a bizottságok ügyeit, készítsenek rövid és hosszú távú terveket.
Vígh Miklós beszámolt a szerdai tanszékvezetői értekezletről, ahol a Kari Tanács
napirendi pontjai volt a téma. A Kar SZMSZ-ében újabb változtatási javaslat már nem
érkezett, így az a megismert módon került a Kari Tanács elé. A Kari Tanács az új SZMSZ-t
egyhangúan támogatta, így az a Szenátus elé kerül. Amennyiben elfogadásra kerül, a
december 6-i Kari Tanács az új SZMSZ szerint ülhet össze. Dr. Marosfalvi János
kitüntetését is egyhangúan támogatta a Kari Tanács.
Dékáni Tanácson Fazekas Miklósnak, a Dékáni Hivatal vezetőjének, volt egy kérése a
részvétellel kapcsolatban. A HK-nak is 2 nappal előre jelezni kell, ha valaki nem tud részt
venni a Kari Tanács ülésén és más delegált érkezik helyette. Jelenleg Gonda Norbert
távol maradása volt probléma a határidő miatt, de végül Somogyi József helyettesíteni
tudta.
Szó volt az AudMax felújításáról szóló pályázatról, ami jelebleg Rektor Úrnál van. Az
n*15-ös szűrő eltörlését az egyetem dékánjai 6-2 arányban támogattak, a Gépész Kar az
eltörlés ellenében foglalt állást. Szó volt a minősített oktatókkal kapcsolatos
problémákról, itt nyugdíjazások miatt is megoldást kell találni. Szó volt még a német
képzés problémájáról is. Csökkent a kiküldött hallgatók szakmai színvonala a korábbi
években, viszont az utóbbi félévben javulás történt. Mindent meg kell tenni, hogy ez a
kapcsolat megmaradhasson.
Téma volt a mintatantervtől eltérők későbbi szakirányválasztásának problémája. Ilyen
esetben, ha változás történik a szakirányok között és a hallgató egyes tárgyakat felvette
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a korábbi szerint, majd mire hivatalosan is szakirányt választhat megváltozik a tanterv
előfordulhatnak hiányzó tárgyak is. Erre most is volt példa.
A TDK jelentkezés rendben zajlik. Kovács Ádám köszöni a GHK támogatását. Vígh
Miklós megkérte Szabó Balázst, hogy akik nem részesülhetnek (volt és aktív HK-sok,
mentorok) GHK különdíjban arról írjon listát Dékánhelyettes Úrnak. Labor
műszerbemutató lesz október 26-án pénteken 9-12 óráig. Erre 4 főt kell hallgatói
oldalról legalább delegálni.
Szó volt a Dékáni Hivatal költségvetésérő. Október 12-én diplomaosztó lesz. Dékáni
vezetés az elkövetkező ülésekre meg lett hívva, az, hogy mikor érkeznek e-mailes
egyeztetés tárgyát képezik. A következő Kari Tanácson lesznek kiosztva a Kari BME
ösztöndíjak, ezeket Dékán Úr adja át.
Vendégként érkezett Lőrinczi Ottó Botond. Vígh Miklós megkérte Szipka Károlyt
röviden tájékoztassa a Doktorandusz Önkormányzattal kapcsolatos fejleményekől. A
kari bizottságok delegáltjai, amelyekbe doktoranduszként delegálva volt, az alakuló
ülésen még nem lettek megszavazva, így ezzel kapcsolatban érdeklődött a HK, vállalná-e
továbbra is ezen munkáját. Lőrinczi Ottó Botond elmondta, hogy továbbra is szívesen
végzi ezt, ha a GHK is egyetért ezzel.
Lőrinczi Ottó Botond 6 nyelvi kreditet kérvényez a doktoranduszoknak, kérte az EHKsoktól, hogy továbbítsák ezt a kérést, mivel eddig csak 4 volt támogatva. Valamint kérte,
hogy doktorjelöltek kapjanak diákigazolványt mivel az április óta meg lett vonva tőlük.
Ha GYES-re megy egy doktorandusz, akkor másfél évvel tolható ki a képzési idő. Vígh
Miklós jelezte, hogy erről Dékáni Tanácson is szó volt, egyetemi szinten is foglalkoznak
ezen problémákkal. Somogyi József kérdezte hol tart a doktorandusz képzésben. Erre
válaszként elmondta, hogy 2. félév eleje, publikációkat ír, ezzel elég jól halad.
Lőrinczi Ottó Botond távozik.
Vígh Miklós tájékoztatott a netszerződés megtekintésével kapcsolatos időpontról, mikor
lesz a HSZI-ben a betekintés. Völgyesi Gábor, Szabó Balázs, Somogyi József, Vígh Miklós
menne. A TTK HK véleményét is kérték a kérdéssel kapcsolatban, listára azt a választ
adták, hogy egyetértenek a GHK álláspontjával.

EHK
Szipka Károly beszámolt a múlt heti tevékenységekről. A karok nyomdai közbeszerzési
igényeit október 25-ig lehet leadni. Kovács András költségvetési megszorításokról
beszélt, amelyek továbbra is vita tárgyát képezik egyetemi szinten.
Jobbágy Ákos az n*15 kérdésről beszélt. Nálunk a magas ponthatár erős szűrőnek
számít, alacsonyabb felvételi pontszám esetén viszont jelentősebb a lemorzsolódás.
HÖOK elnökválasztásról esett szó. Nagy Dáviddal tárgyal Kovács András EHK elnök, aki
jelenleg az egyetlen jelölt.
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61 szociális pályázattal kapcsolatos fellebbezés érkezett egyetemi szinten. Az
ösztöndíjak kifizetésével nincs csúszás. Két fegyelmi tárgyalás lesz, a Kar ezekben nem
érintett. A MIR (korábban Portál, web2) területén nincs újabb információ
Nyílt napi kari felelős Rácz Virág, megkapta a levelet, csütörtök 10:15-kor megy ülésre.
Kari rendezvények képeit tartalmazó diasort szeretne készíttetni. Farkas Partik a
stúdiót kérné fel erre, Völgyesi Gábor megígérte, hogy megkéri őket.
Solar Decathlon versenyen díjazott BME-s ház a K épület mögötti füves területen lesz
felállítva.
Belső Gazdasági Bizottsági ülés volt, Somogyi József beszámolt róla, hogy a maradék
sport és kultúrkeret szétosztásra került. A pályázatunk nem érkezett be időben. Az
elfogadását kérelmezték az ülésen, ezek alapján elkészült a javaslat, amely a gépészkari
igénylést is tartalmazta. A kultúrkeret az igénylők között egyenlő arányban lesz
szétosztva, melyből 190.000 Ft a gólyabáli támogatás .
Tisztújítás volt az EHK-ban. Farkas Patrik maradt továbbra is az EHK sportfelelőse.
Szenátus tagjainak megválasztása körülményes volt. A Szenátusba 7 hallgatói delegált
lehet, jelenleg a Gépészkar maradt ki. Erre megoldást kell találni. A bizottsági delegálás
során Szipka Károly a Tudományos Bizottság delegáltja lett. A portál felelős
megválasztása során Vermes Boldizsár 8-4-2 arányban kapott szavazatot, így ez a poszt
később dől el.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy a közeljövőben szobaellenőrzés lesz a mentorokkal
közösen. A fegyelmi felelősöknek lesz oktatás. A pontos időpontjáról majd később lesz
tájékoztatás.
November 14-én főzőversenyt szerveznek a mentorok. A költségvetés elfogadására a
későbbiekben kerülhet sor. A csapatoknak előre le kell adni a beszerzendő termékek
listáját, amelyet egyben szállítanak a kollégiumba. A PRIMISZ-es büfék mínuszban
vannak.
A körök által használt helységekre nyilatkozatot kell írni, hogy felelőséget vállalnak az
adott teremért. Ez minden éritett kör vezetőjére vonatkozik. Különböző hallgatói termek
kulcsfelvételi jogát le kell ellenőrizni, hogy a megfelelő személyeknek legyen belépési
joga. Kollégiumi bizottsági ülés lesz a közeljövőben, ahol a következő félévi kollégiumi
felvételi kiírásról és a KBM-ről lesz szó. Három szobára kényszertakarítást írtak ki a
KTK-ban.
Kollégiumi felvételinél valótlan adatok megadása miatt nem sok hallgatóval volt
probléma. 4 főnél akadtak eltétések pozitív irányba, eddig ezt 2 ember rendezte. 2 fő a
várólistán került így előrébb. A HÖK Tömb beléptetése nem működik. Nem működik a
külső rácsos kapu zárja sem. Ezeket jelezzük az üzemeltetőnek. Konyhaszekrény kulcsok
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közül sok elveszett ezeket pótolni kell, illetve új, megfelelően vezetett listát kell készíteni
erre a célra.

Rendezvény bizottság
Kun Levente beszámolt, hogy október 10-én bizottsági ülést tart, este 8-tól. Beszámol
Gólyahajó, és a Kollégista avató költségvetéséről. A kollégista avató beszámolóját a GHK
15-0-0 arányban elfogadta. A Gólyahajó beszámolója 13-0-2 arányban lett elfogadva.
A Gólyabál helyszíne az Experidance rendezvényház lenne, időpontja november 13. A
helyszín közelítőleg 800 fő befogadására képes. Ára 500.000 Ft/kar. Október 27-én lesz
a helyszínen az Építőmérnöki gólyabál, annak tapasztalatait még meg kell várni. A
Gólyabál tervezett maximális létszáma 600 fő. Szaller Ádám megjegyezte, hogy a
ruhatárra megfelelően fel kell készülni, a Gólyahajón kevés volt a hely. Szipka Károly
előzetes költségvetést kér, Vígh Miklós kérte, hogy ez mihamarabb készüljön el. Farkas
Patrik küldi az összegyűjtött gólyabálos tapasztalatokat.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin felhozta a Body kör igénylését. Mátics Zoltán beszélt Oláh Sándorral,
még korábban kérte hogy akkor ne szavazzon a GHK semmit, elköltenék ami van és
utána adnak le igénylést. A GHK ezidáig várt de aktuálissá vált a megkeresés. Erre a
következő héten az adatok ismeretében visszatérünk.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szipka Károly Msc felülvizsgálatról a hallgatóknak emlékeztő e-mail lesz kiküldve,
Csütörtökön pedig az eddig beérkezett neptunos kérvények elbírálása lesz. Vígh Miklós
és Szabó Balázs nehezményezte, hogy a Kari Tanulmányi Bizottság az elmúlt
időszakban nem ült össze. Szipka Károly elmondta, hogy TOB ülést tervez pénteken
15:00-tól, erre jelentkezett, Antal Laura, Vígh Miklós, Szabó Balázs és Szaller Ádám.
Tanszéki kapcsolattartók pedig a közeljövőben felkeresik a tanszékeket.

PR Bizottság
Rácz Virág kérte, hogy a Dékáni Hivatalból 2 ember hozza el a tavalyi nyíltnap
kiadványait. EZK-s verseny nevezésünk egyelőre függőben van. Bemutatta a HK PR
kiadvány tervezeteit. Többkörös szavazással a legkésőbb kivetített, színes háromszöges
design nyert.
1. Sötét, színes: 12 szavazat
2. Világos, színes: 4 szavazat
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3. Színes háromszöges: 16 szavazat

Ösztöndíj Bizottság
Szabó Balázs beszámolt róla, hogy az ösztöndíjak utolsó papírbevételi időpontja hétfő
20:00-ig lesz. Vígh Miklós eljuttatja Dr. Kovács Ádámnak az igazolásokat, aki segítséget
nyújt az elbírálásban. A Sport pályázatok pedig a Testnevelés Tanszék pontozási
rendszere szerint lesz értékelve. A pályázatok végeredményét az október 24-i ülésen
fogadhatja ez a HK.

Szociális Bizottság
Nagy Edit beszámolt arról, hogy 10 fellebezés történt a karon, ezekből 3 volt jogos,
rendkívüli szociális támogatási igénylése is volt 1 embernek.

Sport
Mátics Zoltán múlt héten Hallgatói Sport Bizottsági ülésen volt, ahol megismerte a többi
kar referenseit is. Nagy Editnek és Kovalovszki Máténak megköszönte a segítséget a
hétvégi leltárazással kapcsolatban. Akadtak eltérések a netes felülen és leltárazásban
megtalálható dolgok között, ezt kezelni kell. Kulcsfelvételi jogosultságot kapott Mátics
Zoltán a sportszertárhoz, ezt Gonda Norbert kifogásolta, és megkérdzte, hogy miért
nem szóltak neki erről korábban. Erre Vígh Miklós válaszként elmondta, hogy mint
sport referens fel lett véve a listára.
Kun Levente a ping pong asztalról tett említést, hogy szükség van hozzá eszközökre,
Farkas Patrik már ezt intézi. Jövő héten végleges döntés szöleti a Body kör igényléséről.
Farkas Patrik elmondta, hogy a GHK 2. körös sportpályázatában egy tétel a kari
öntevékeny körök sportcsapat támogatására menne, erről beszélt bővebben. Berta
Katalin, Gonda Norbert, Márics Zoltán és Farkas Patrik már egyezetetett erről. Erről
pályázat lesz kiírva. Elbírálás ezek után történik, elfogadása 24-i ülésen lehet. Egyetemi
szinten is lesz ilyen támogatás, MAFC csapatoknak.

Iroda
Majláth Máté az irodai rendelésről beszélt, amit a hét végéig lehet leadni.

Egyebek
Völgyesi Gábor kérte a MOGI véleményezésével kapcsolatban hozzászólása, másnap
estig írja meg neki. Készít ezzel kapcsolatban OHV statisztikákat.
Rácz Virág a póló rendelésről beszélt, szavazás lesz kiírva a listára.
Szabó Balázs elmondta, hogy Vermes Boldizsár kérte a portállal kapcsolatos javaslatok
összegyűjtését.
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Gólyatanács túráról esett pár szó ha lenne rá igény, a közeljövőben meg lehetne
szervezni.
Mátics Zoltán egy lehetséges kollégiumi rendezvényről beszélt, a részleteket még
pontosítani kell.
Farkas Patrik EHK beszámolók listára való küldését kérte.
Szaller Ádám kérte, hogy az új tagoknak is legyen világossá téve az ügyeleti és takaírtási
beosztás. Perjési Péter javasolta, hogy egy új és egy régi HK-s egyszerre legyen
ügyeletben.
Kun Levente BGF-fel közös buli lenne október 17-én, ennek számunkra nincsenek
költségei. Printerkártyával már csak akkor lehet nyomtatni, ha be tudja mutatni az illető.
Vígh Miklós telefonszámla ügyeket elkérte Forró Dórától és utánajár az ügy
rendezésében. HK hétvégéről később lesz szó.
Az október 23-i ülés 24-én lesz megtartva!
Ülés vége: 23:00

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

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

Majláth Máté Lajos
Gépészkari Hallgatói Képviselet
jegyzőkönyvvezető

Vígh Miklós
Gépészkari Hallgatói Képviselet
GHK elnök
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