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Vendégünk volt Dobai Attila és Pintácsi Dániel az Energetikai Szakkollégium két tagja.
Bemutatkoztak, EHK elé terjesztett pályázatuk befogadásának támogatását kérték,
annak aktualizált formáját a hét folyamán elküldik a GHK részére is. Másik kérésük egy
szakkolégiumi pályázattal kapcsolatos, a későbbiekben közös területet szeretnének
kapni a kollégiumban lakó tagjaiknak. Szipka Károly rákérdezett a Szakkollégium körüli
munkalehetőség, álláskeresési vitákra, azonban ez tisztázódott már a Karrier Irodával és
az EHK-val.
Vendégünk volt az alakulóban levő KÖRET öntevékeny kör leendő vezetője, Bogár
Bence, aki ismertette terveiket. Heti rendszerességgel főznének a kollégistáknak, főzősütő szakköröket tartanának, félévente grilleznének az udvaron. Az összejövetelek a
konyhákban, társalgókban lennének és akár mind a 9 szinten főznének egyszerre. Berta
Katalin a gazdasági részről kérdezett, amire válaszként elmondta, hogy a tagok közösen
szerzik be az alapanyagot és maguknak főznek. Perjési Péter a nem használt edényeket
kölcsönbe adná nekik, azonban ez nehezen oldható meg. A későbbi lehetőségekről,
illetve a felelősség vállalásról Berta Katalin tájékoztatta őt, illetve kérte, hogy
folyamatosan vezessék a költségvetésüket, a következő félévben már igényelhetnek a
közösségi támogatásból. Somogyi József a jelentkezés menetéről kérdezett. Az egyes
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eseményekre elektronikusan lehetne jelentkezni. Bogár Bence a helyiségek
lefoglalásáról és az SZMSZ elküldésükről is kérdezett, amelyet a GHK címére kell
elküldeniük, amint elkészülnek vele.
Bogár Bence távozott.

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós kérte, hogy a GHK döntsön a doktoranduszokkal kapcsolatos bizottsági
delegálásról. Az előző ülésen Lőrinci Ottó Botond, aki a tisztséget korábban betöltötte,
elmondta, hogy továbbra is szívesen vállalja a feladatot. Így a Szakmai Habilitációs
Bizottság és Doktori Tanácsba, valamint a Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti
Tudományok Doktori Iskola Tanácsába a GHK delegálná.
Ezt a GHK 13-0-0 arányban elfogadta.
A Tudományos és Nemzetközi Bizottságba 2 főt delegálhat a Képviselet. A doktorandusz
jelölt Lőriczi Ottó Botond, valamint Rácz Virág, Szabó Balázst jelölte, aki elfogadta a
jelölést.
A GHK 12-0-0 arányban elfogadta, hogy a fent nevezett személyeket delegálja a
Bizottságba.
Pfeiffer Norbert, a GHK-nak küldött Gépész Szakkollégium irodapályázatáról is szó
esett. A Szakkollégium SZMSZ-ét a GHK még véleményezni fogja. Szabó Balázs kérdezett
arról, hogy mi a teendő, ha a GHK nem fogadja el, illetve módosítást kér. Ekkor újra az
EHK elé kerül az SZMSZ és döntenek a módosításról. Berta Katalin szerint FSZ004
terem lehetne a Gépészmérnöki Szakkollégium irodája, de ezt meg lehetne pályáztatni
más öntevékeny körökkel is. Szabó Balázs említette, hogy ez a helyiség direkt erre a
célra lett félretéve. Ideiglenesen megkapják ülés tartás céljából, ehhez kulcsfelvételi
engedélyre lesz szükség.
A GHK ezt 13-0-0 arányban elfogadta.
Rácz Virág említette, hogy a Gépész Szakkollégium indulni kíván egy minősítési
eljáráson, ahol kitétel a tagok együttlakásának biztosítása. Ezt a Kármán Tódor
Kollégiumban meg lehet valósítani, amennyiben a nevezett tagok kollégiumi férőhelyben
részesülnek.
Szabó Balázs és Vígh Miklós részt vett a csütörtöki, oktatóknak szervezett Kari
Fórumon, melyen többek között a diploma értékéről, gazdasági kérdésekről, illetve az
MSc felülvizsgálatról esett szó. Vígh Miklós elmondta, hogy a fórum csütörtökön
folytatódik, a kar nem oktatói, kutatói munkatársak számára.
21:05 Farkas Patrik megérkezett.
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Pénteken sikeresen lezajlott a Diplomaosztó, Somogyi József, és Berta Katalin meg lett
dicsérve a segítségért. Mai Dékáni Tanácson szó volt a MOGI Tanszék felülvizsgálatáról.
Vezetői értekezleten a BME pénzügyi helyzetéről esett szó, ezzel lehetnek nehézségek,
mivel zárolások történhetnek a közeljövőben. Diplomatémák összegyűjtéséről is szó
esett azonban ez el lett utasítva. Berta Katalin érdeklődött róla, hogy ezt milyen
rendszerben lehetne elkészíteni.
PhD tárgyak akkreditálásáról is szó volt, valamint különböző tanszékek eredményeiről a
doktoranduszképzésben. Átlagosan 6 év egy doktori képzés elvégzése.

EHK
Szipka Károly szóvá tette, hogy a Számítástechnikai Szakosztály tagjainak
felelősségvállalási papírjai nem lettek még elküldve. Vígh Miklós, elmondta, hogy ez
azért nem történt meg, mert ígéretet kaptunk, arra, hogy előtte ezt átbeszéljük és a
módosító javaslatokat figyelembe veszik. Ezzel kapcsolatban keressük fel a holnapi nap
folyamán Keresztes Pétert.
A mandátum ellenőrzések is megtöréntek. Kovács András beszámolt, hogy az
akkreditációs intézet vizsgálatot kezdeményezett, mely alapján kiderült, hogy 25
kreditnyi tárgy lehet tárgyfelelősönként.
Költségvetési kérdésekrő történtek további egyeztetések. Új arculati kézikönyvet fog
kiadni a BME. Október 15-től kerül kiállításra a Solar Decathlon ház, az egyetemi csapat
nemzetközi versenyen kiváló eredményeket ért el.
Az n*15-ös szabály eltörlését az építész és a gépész kari dékánok ellenezték, a többi kari
támogatta, ezzel várhatóan a szabály ki fog kerülni a TVSZ-ből. Kedden megtörtént a
Köztársasági Ösztöndíjak átadása. A kultúr keret el lett fogadva, azonban a
sporttámogatási igénylésünk nem érkezett be határidőre. Ezért 2 javaslat is született.
AZ EHK azt a verziót támogatta, amelyben a gépész igénylés nem szerepelt. A GHK kérni
fogja, hogy hasonlóan járjanak el ebben az esetben is, mint más ügyek esetén. Sajnos az
előző havi ösztöndíjak kiutalásakor nem ment minden rendben, voltak késések a
kifizetésben. Nem minden kar töltötte fel a kollégiumi férőhelyeit, így egy helyet a
Vásárhelyi Pál Kollégiumban kap a Gépészkar. WEB 2 ügyében nem történt előrelépés,
MIR elkészülésének határideje még nem világos.
Somogyi József beszámolt, hogy a Belső Kollégiumi Bizottsági ülésen nem tudott részt
venni, mivel az ülés előtt kaptak tájékoztatást az új időpontról. Keresztes Péternél
rákérdezett a nem használt kondigépek selejtezéséről, ezzel kapcsolatban a héten
visszajelez. Kun Levente a HÖOK-os vezetőképző időpontjáról érdeklődött, azonban
ennek időpontka még nem végleges.
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Rendezvény Bizottság
Kun Levente beszámolt a múlt heti Rendezvény Bizottsági ülésről. Folyamatosan
érkeznek az ötletek és feladatok a gólyabálra, az előzetes költségvetés tervezetet a
holnapi nap folyamán fogja Orbán Balázstól megkapni. A catering most nem a MISZ-en
keresztül lenne lebonyolítva, mivel a helyszínen ez nem lehetséges. Fellépőkről holnap
délig kell véleményt nyilvánítani. A gólyabáli meghívók kiküldése a tanszékvezetőknek a
jövő héten megtörténik.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szipka Károly beszámolt róla, hogy a vizsgaidőpontok beosztásai készülnek. Belső
Oktatási Bizottságon a kari oktatói díjakról esett szó. Kari Tanulmányi Bizottsági ülés
lesz pénteken, ahol a költségtérítés csökkentés, tanszéki vizsgalétszám felmentések és a
tanszéki különeljárási díjak lesznek napirenden. Jegyzettámogatási és oktatói díjazás
projektek beindulóban vannak. A tantárgyi adatlapok még mindig nem naprakészek.
Pénteken újabb bizottsági ülés lesz. Kun Levente pénteken nem tud részt venni a KTB
ülésen, ezért kérte Szabó Balázst, hogy helyettesítse, aki el is vállalta. MSc
felülvizsgálattal kapcsolatban elhangzott, hogy egyelőre nem túl sok válasz érkezett, ma
újabb értesítő levél lett kiküldve a hallgatóknak.

Ösztöndíj Bizottság
Szabó Balázs beszámolt, hogy a hétvégén megtörtént a pályázatok beszedése,
megköszönte az ebben nyújtott segítséget. Nagyjából 10-10 hallgató nem adott le
Szakmai, Kari BME, vagy Sport ösztöndíj papírokat így a pályázatuk érvénytelen. Tegnap
volt Ösztöndíj Bizottsági ülés, ahol a Közösségi Ösztöndíj kiosztása is elkészült. Kovács
Ádámnak elvitték a beszedett Szakmai Ösztöndíj igazolásokat. Gonda Norbert vállalta,
hogy a Sport Ösztöndíj pályázatok elbírálását elvégzi és véleményezésre elküldeni a
Testnevelés Tanszéknek is.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy szobaellenőrzés lesz a héten. Fegyelmi felelősökről
szavazott a GHK. A szavazás szerint a jelenlegi felelősökön kívül Somogyi József, Nagy
Edit, Gonda Norbert, Kun Levente is felelősök lettek.
Ezt a GHK 12-0-2 arányban elfogadta.
Átlag eltérések történtek a kollégiumi jelentkezésnél, azonban jelenleg nincs akkora
eltérés, hogy fegyelmit kapnának a hibázók, ez közösségi munkában ledolgozható, de
nincs tolerancia a későbbiekben. Vígh Miklós beszélt az Üzemeltetéssel, a HÖK Tömb
beléptetéssel kapcsolatban. A külsősök számára megvásárolhatóak lesznek a
mágneskártyák, visszavásárlásra is lesz lehetőség, egy bizonyos amortizációval
kalkulálva. Amennyiben a vendég hallgató az adatkezelési nyilatkozatot aláírja, akkor
maradhatnak az adatok a számítógépes rendszerben így nem kell minden alkalommal
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vendégfogadáskor fotót készíteni. Az ingyenesen kollégiumban tölthető éjszakák a
rendezvények plakátjain lesznek hirdetve, így a gólyabálén már ki lesz írva.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin beszámolt, hogy a Gépész Szakkollégium számára új analitika lenne a
MISZ-en következő félévtől, ez egyszerűsíti a pénügyek kezelését. A DSK műszaki
fejlődési, működési, szakmai, közösségi és kulturális költségvetéséről is beszélt. Az
igényelt új futópad kikerült a költségvetésből.
Az említett módosítással a GHK elfogadta a pályázatot 14-0-0 arányban.

PR Bizottság
Rácz Virág beszámolt az idei nyílt nap eddigi előkészületeiről. A Kármán Stúdió elkészít
egy 60 képből álló slide show kari rendezvényekről, logókkal, helyszínekkel. A KÁTÉ-nak
el kell küldeni az ehavi GHK híreket, így az alakuló ülésről, szavazás végeredményéről és
a gólyabálról. A 10. héten nyílt HK ülést szervezünk, illetve későbbiekben adott témákról
fórumokat szervezhetünk. Az idei GHK póló színe királykék.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy a Gépészmérnök Képzésért Alapítvány ösztöndíjának leadási
határideje a jövő hét vége.

Egyebek
Völgyesi Gábor beszámolt, hogy fel lett kérve az új MOGI tanszékvezető
véleményezésére.
Mátics Zoltán beszámolt arról, hogy a Távolba ivó verseny szervezés alatt áll.
Rácz Virág megemlítette, hogy a Gyártástudomány- és Technológia Tanszék
laborbeosztása miatt, a Gyártás Szakosztály egyelőre nem tud hozzáférni a gépekhez.
Farkas Patrik a héten kapott fogász szponzor ügyében véleményezést kért, szerinte
akár egy egészségnap alkalmával a kollégiumban bemutató napot tarthatnának.
Ülés vége: 23:15
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Majláth Máté Lajos
Gépészkari Hallgatói Képviselet
jegyzőkönyvvezető

Vígh Miklós
Gépészkari Hallgatói Képviselet
elnök
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