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Elnöki beszámoló
Vígh Miklós megköszönte a tegnapi nyílt ülésen való részvételt, és pozitívan értékelte annak
teljesítményét. A dékán úr is hasonlóan vélekedett róla. A gólyabál főtámogatója, az Audi
Hungária Kft. mellyel kapcsolatos ügyek intézése folyamatban van. A labor műszer pályázat
előadás pénteken délelőtt 9-12-ig lesz, ahova hallgatókat is várnak. A MISZ-es
kapcsolattartók véleményezéséről is szó esett, Czikó Norbert visszajelzett a megkeresésre, a
gólyabálok után lesz találkozó. Völgyesi Gábor elmondta, hogy a Kármán Klub üzemelése
hagy kívánni valót maga után. A rendszeresen felmerülő problémák miatt Vígh Miklós
felkeresi az illetékeseket.

EHK
Szipka Károly beszámolt, hogy megérkeztek a Gépész Szakkollégium pályázatának
elbírálásai javaslatai. Az Gépészmérnök-képzésért Alapítvány anyagai is beérkeztek, így
előrelépések történhetnek a későbbiekben.
Megérkezett Gonda Norbert.
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Rendezvény Bizottság
Kun Levente beszámolt arról, hogy a mai napon szétosztotta a gólyabáli feladatokat, felelősök
kiválasztása megtörtént, amennyiben probléma van, hozzá kell fordulni. A BGF-fel közös
rendezvénnyel kapcsolatban még nem történt meg az elszámolás. A gólyabáli díszítéssel
kapcsolatban holnap születik végleges döntés.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy a mentorok is kapnak szárítót a kollégiumban. Szó volt arról,
hogy a kollégiumi könyvtári kölcsönzés újraindult, online felületen. Kollégistáknak a
lakcímbejelentést meg kellene tenni, a Kollégiumok Osztály kérésére. Jövő héten, szerdán
főzőversen lesz 16:00 kezdéssel. A rendezvény ideje alatt színházi előadás is lesz, a fellépő
utazási költségét (közelítőleg 10.000 Ft) kellene megtéríteni, de erről előzetesen nem volt szó.
Vígh Mikós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja az előadás megtartását, és az utazási
költség megtérítését.
A GHK ezt 10-0-3 arányban elfogadta.
Vígh Miklós jelezte, hogy a továbbiakban ilyen jellegű kérdések ne az utolsó pillanatban
érkezzenek be, hanem előre, a program tervezésekor kerüljön a HK elé.
Völgyesi Gábor ismertette véleményét a közösségi alapon való kollégiumi bekerülés
kritériumairól. A javaslatokról Bizottsági ülésen már részletesen volt szó.
Vígh Miklós kérte, hogy az alábbi két javaslat közül szavazzon meg a GHK egy végleges
álláspontot, melyek
1. javaslat: Közösségi alapon való bekerülés feltétele a felvétel alapját képező félévben
legalább 1,0 KKI elérése. Ez alól adott képzési szinten egyszer méltányossági alapon
felmentést lehet kérni.
2. javaslat: Az első javaslat annyi eltéréssel, hogy KKI helyett ösztöndíj index kerül
alkalmazásra.
Többkörös szavazás eredményeképp az első javaslatra 5. a másodikra 8. szavazat érkezett, így
az utóbbi javaslat alapján kerül kiírásra a kollégiumi felvételi a következő félévtől.
Szipka Károly elmondta, hogy ma volt Belső Kollégiumi Bizottsági ülésen, és tájékoztatást
kapott, hogy kaptunk egy helyet a Kármán Tódor Kollégiumban.

Ösztöndíj Bizottság
Szabó Balázs beszámolt, hogy ma volt Áramlástan Szakosztályos gyűlésen, és Gulyás
András előadta, hogy jövőre lehet pályázni a Gépész Szakkollégiumhoz ösztöndíjra. Ez
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viszont még a HK-val nem volt leegyeztetve. Berta Katalin elmondta, hogy valószínűleg
ezzel a külső támogatásokra gondolt.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szipka Károly beszámolt róla, hogy ma Grőb Péternél volt Szaller Ádámmal, ahol operatív
jellegű kérdések merültek föl. A közeljövőben lesz Oktatási Bizottsági ülés. Tájékoztatott
még arról is, hogy egyes tárgyak módosulni fognak a későbbiekben.

Sport
Mátics Zoltán elmondta, hogy ma volt a szertárban leltárazni, és mára visszakerültek az eddig
hiányzó dolgok. Farkas Patrik elmondta, hogy az üzletből elhozhatóak a kerékpárok. Szipka
Károly elmondta, hogy a GHK sport keret függőben van még mindig az EHK előtt.

Iroda
Aki az adott hétre takarítást vállal, az irodát a következő ülésig takarítja ki az irodát. Majláth
Máté vállalta, hogy egy listát készít az elvégzendő feladatokról. Farkas Patrik szerint iroda
leltár készítése lenne szükséges, hogy tudjuk milyen eszközeink vannak. A lépcső előtti
terület takarítási beosztása elkészült, melyet Nagy Edit kiküldött az érintett köröknek is. Ezt is
az aktuális heti felelős végezné el. Vígh Miklós kérte, hogy a rossz padok kerüljenek be a pad
raktár hátuljába. A padok tároló területébe nyíló rácsos kapuhoz külön kulcsfelvételi lista fog
készülni.

Egyebek
Szipka Károly elmondta, hogy a Gépészmérnöki Kar standjának tavalyi helye marad idén is a
Nyílt napon.
Vígh Miklós elmondta, hogy a Kollégiumi Társas- és Szerepjáték Kör versenyt szervez, és
ehhez szükségük van a tornateremre. Ennek intézése folyamatban.
Ülés vége: 21:50
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Majláth Máté Lajos
Gépészkari Hallgatói Képviselet
jegyzőkönyvvezető

Vígh Miklós
Gépészkari Hallgatói Képviselet
elnök
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