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Elnöki beszámoló
Vígh Miklós, beszámolt a Body Kör kártya ügyeinek intézéséről. Péntekig az adatközlés
nagyrészt megtörtént. 177 embernek van úgy kártyája, hogy nem fizetett a MISZ rendszerén
keresztül. Vasárnapig kaptak haladékot, hogy kiegészítsék a listát. Vígh Miklós tárgyal a
tagokkal is. Akikről adatokat várunk az még 36 ember. Tegnap a beszélgetés során kiderült,
hogy minden tag érzi a dolgok súlyát. Oláh Sándorral még beszél Vígh Miklós. Tegnap
beszélt még Gonda Norberttel Ő 12 főről, majd 13ról beszélt, akiknek ő adott ki kártyát.
Megérti mekkora a probléma. Ma kiderült, hogy ez a szám több mint 20. Súlyosbító ok, hogy
ő GHK tagja. Kun Levente érdeklődött afelől, hogy ki az aki pénzért adott el kártyát. Konkrét
személyről nem tudott senki, de információ van arról, hogy többen kaphattak így kártyát. A
befizetésekről folyamatosan tájékoztatva lesz a képviselet. Erre a határidő november 30. lett.
Az ügy tisztázása végett a GHK a holnapi nap folyamán is ülésezik.
Két Dékáni Tanács ülés is volt. A mai ülésen a dékán úr megköszönte a GHK TDK
hozzájárulását. Egyre jobb résztvevői szám jellemzi a Kart, évről-évre folyamatosan
növekszik a leadott dolgozatok száma. Szó esett arról, hogy a következő évtől 20%-al
csökken az egyetemre felvehető hallgatók száma. Elkezdődtek a záróvizsga bizottságok
összeállítása is. A karok és a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság (GMF) között vita folyik a
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GMF hatékony működéséről. A gólyabál a Dékán Úr szerint jól sikerült, azonban a műsor sok
jelenetét kifogásolta. Fazekas Miklós szerint a Senior promóciós anyagban nem sok szó esett
a Seniorok tevékenységéről, erre a későbbiekben nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Kari
hírlevél lesz kiküldve. Ebben a Kari BME ösztöndíjról és a Gólyabálról lesz pár sor a
hallgatói hírek részben. A december 6-i Kari Tanácson lesz a Kari BME Ösztöndíj
okleveleinek átadása.
A Számítástechnikai Szakosztállyal lesz megbeszélés, mivel a 3,5%-os jutalmazási keret nem
használható fel a továbbiakban, ezért a jutalmazás megoldásáról kell beszélni.
A Kármán Tódor Kollégium vízszerelés problémája aggasztó. Az egyik üzemelő rack
szekrény felett lett szétvágva vezeték. Az esetleges károkat az Üzemeltetőre hárulnak.
A Doktorandusz önkormányzat kérdéseiről Vígh Miklós levelezett Lőrinczi Ottóval, aki
pozitívan áll a kérdéshez. A TTK HK elnökével, Czirók Emesével egyeztetett Vígh Miklós,
tegnap véleményezték a plakátolási rendet. Kérték, hogy a közös ügyekről a TTK HK és
GHK közösen tájékoztassa az embereket. A szakkollégiumuk helyiségét újra szóbahozták.
A Bassment vitába keveredett Czikó Norberttel, mert egy számlát nem akar elfogadni. Az ügy
várhatóan problémamentesen megoldódik. Van még egyéb más probléma is. A gólyabáli
időszak lezárása után Vígh Miklós egyeztet vele.

EHK
Szipka Károly beszámolt, hogy Nagy Gábor EHK alelnök lett, Vermes Boldizsár a WEB2-es
feladatokat továbbra is ellátja. A 2013-ra tervezett kiadások nehezen tarthatóak és a
professzori vacsora is elmarad. 669 millió forintos zárolás történt az egyetem
költségvetéséből. Szóba került a HÖK alapszabály is, 3-as tagoltság lesz, A HÖK és a DÖK
külön lesz kezelve. Rémai Zsolt és Szabó Gábor kollégiumi igazgatói pályázatáról is szó volt.
Szakkollégiumok pályázatainak megvitatása is megtörtént, a Gépész Szakkollégium esetében
pár hiányosságot jegyeztek meg. Oktatási ügyben TVSZ módosítások történtek. Az OHV-t
6057 ember töltötte ki.
Szabó Balázs elmondta, hogy ezt a Szakkollégium hiányosságait nem érti. Háromhavonta
jelentést küldenek a Szakkollégiumok a befogadó KHK-knak, hogy mire költenek a
keretükből.
Somogyi József múlt hét csütörtökön volt EHK ülésen ahol szó volt a Rémai Zsolt és Szabó
Gábor kollégium igazgatói pályázatról. Völgyesi Gábor elmondta, hogy Szabó Gábor
munkája után rendezetlenségek voltak az EHK szerint, ezért nem támogatták annak idején a
folytatásban. Horváth Bélával a Kármán Kollégiumért Alapítvány ügyeivel kapcsolatban
holnap Szabó Balázs egyeztet. Nemes László, a HÖOK Budapesti Regionális Bizottságának
vezetője is vendég volt. A DÖK dolgairól is szó esett. 2 hét múlva lezárul a szavazás.
Kettesével fognak az EHK tagjai járni a tanszékekre, a szavazás lebonyolítása végett.
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Szipka Károly lett a Szenátus Oktatási Bizottságának új tagja. A Közhír Közlekedésmérnöki
kari lap felelős olvasó szerkesztője pedig Somogyi József lett. Az Egyetemi BME ösztöndíjak
bírálása is lezárult, melynek eredménye a hét vége fele várható.
A „450 millió Forintos Bizottság” témájáról december 14-én a K épületben egy fórumot
tartanak délután 2-től. Kovács András a HÖK költségvetését a hallgatói befizetésekre
alapozná, csak ezt sok tényező bizonytalanná teheti.
Szipka Károly elmondta, hogy a mostani rendszer, jelenleg 3 ponton nyugvó forrásrendszerrel
rendelkezik, az egyik a hallgatói létszám az előző évihez képest, a másik a kari költségvetési
összeg az előzőhöz képest, illetve egyéb bevételek. Ezek súlyozása után kap, a DIK-re az
egyetem pénzt. Az EHK köteles teremfelújításra is költeni. A 450 millió forintos hallgatói
befizetést teljesíteni kell, ennek mértékét az utóbbi időben többször is emelték. December 17én lesz Szenátusi ülés, ahol fórum eredményeiről lesz szó.

Szociális bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy a múlt héten nem volt KSZB ülés, helyette a héten csütörtökön
vagy pénteken lesz. Tegnap tartott a Gólyatanácsnak a Szociális Bizottságról prezentációt.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szipka Károly beszámolt róla, hogy megérkeztek a következő féléves zh időpontok. A pótlási
hét végéig lehet véleményezni. Elmondta, hogy a közeljövőben TOB ülést fog tartani.
Pénteken Szaller Ádámmal megy Oktatási Bizottsági ülésre, melyen nagyon sok anyag van,
melyet meg kell beszélni. Bende Margittal találkozott a múlt hét folyamán, és információt
kapott, hogy lesz egy új, az MM tanszék által oktatott tárgy. Kérte, hogy a jegyzetkészítési
program hirdetésének céljából egy plakátot készítsen valaki. Varró Gergő kérdezte, hogy
kiment-e a fórumokra. Holnap újra ki lesz küldve. A Kari Hallgatói díj az OHV eredményei
alapján készül és lesz egyetemi szintű díj is.

Ösztöndíj Bizottság
Szabó Balázs beszámolt, hogy Kari BME Ösztöndíj a Kari Tanácson lesz átadva ehhez
oklevél készítése szükséges. Gólyatanácson Ösztöndíj Bizottságról is volt előadás.

PR Bizottság
Rácz Virág kérte, hogy aki megy a Nyílt napra standolni, az fél 8-ra érjen oda a K épületbe.
Csütörtök este a HK tagokkal szeretné átpakolni a szükséges kellékeket a helyszínre. Kérésére
a Fotókör tagjai, és kamerások egész nap fotóznak a Nyílt napon. A Seniorok a laborlátogatást
szervezik, ennek beosztását Vámi Somával egyeztette. A HK Mikulás időpontja december 15.
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Gazdasági Bizottság
Berta Katalin beszámolt az öntevékeny körök 2012 évi költéseiből. Vígh Miklóssal részt vett
a Kari Gazdasági Bizottsági ülésen, ahol készségesen álltak a GHK delegáltak kérdéseihez.
Az ülésen a jövő évi elvonásokról és a felmerülő problémák megoldásáról volt szó.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente beszámolt, hogy csütörtökön részt vett a GTK gólyabálon, ahol rengeteg
munkájuk volt. A gólyabállal kapcsolatban várja még a végleges számlát, melyben benne van
a bérleti díj, étel, illetve a zenekar költsége is. A pultok költségeit a későbbiekben kapja meg.
Összesített költségvetés a jövő hétre várható. Berta Katalin elmondta, hogy a gólyabál
költsége, ami nem DIK-re érkezik az a volt Hálózatfejlesztési hozzájárulás analitikáról lesz
fizetve.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy holnap lesz Külső Kollégiumi Bizottsági ülés, ahol szó lesz a
Kollégiumi Bentlakási Megállapodás módosításáról is. Múlt héten volt Csicsely Tiborral
egyeztetni az elektronikus állapotlapról is. Ebben a félévben még nem lesz bevezetve. A fűtés
problémája a legközelebbi monitoringon lesz felvetve. Varró Gergő megjegyezte, hogy a
felújításos információk nem megfelelően lettek eljuttatva a hallgatókhoz.
A várólista következő embere bekerül kollégiumba, mivel van egy szabad helyünk.
Kollégiumi Bizottsági ülés lesz a kollégiumi felvételiről és jelentkezési honlapról. Völgyesi
Gábor beszámolt a Pro Revoranda pályázatról.

Sport
Mátics Zoltán elmondta, hogy múlt héten a Testnevelés Központon keresztül eljuttatta az
olimpikonoknak a meghívó levelet a tavaszi félévre tervezett rendezvényre. Cseh László
visszajelzett, hogy jön, ha nincs akkor versenye. Nagy Edit kérdezte, hogy a kari Jeges Est
időpontja eldőlt-e már. Egyelőre annyi a biztos, hogy a póthéten lesz megrendezve.

Iroda
Majláth Máté kérte, hogy ügyelni jöjjenek csütörtökön. Az iroda rendjét leíró lista
készülőben van. Csütörtökön tervez egy nagy iroda rendberakással egybekötött pakolást. Vígh
Miklós hozzátette, hogy a nagy nyomtató nem működik és a projektorral is gond van. Kun
Levente tud egy céget, akitől meg lehetne szerezni olcsón nyomtatókat. Somogyi József kérte,
hogy legyen folyamatos takarítás. Csak azokat a poharak használja mindenki, amin a saját
neve van. Mikulás kupa után egy teljes iroda rendrakás lesz.
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Egyebek, elmúlt hét tevékenységei
Majláth Máté elmondta, hogy a jegyzőkönyvet tisztázta le, padokat adott ki, és rakta rendbe,
PR ülésen volt illetve a gólyabál lebonyolításán segédkezett.
Antal Laura megkérdezte, hogy a GTK plakátja miért lehet kint a liftben a szokásostól
nagyobb méretben. HK-s feladatot az elmúlt héten nem végzett.
A plakátok a plakátolási rend alapján át lesznek helyezve.
Völgyesi Gábor a Wekerle Sándor alapítvány pályázatával foglalkozott.
Rácz Virág a nyílt nap dolgait intézte.
Kovalovszki Máté a gólyabálon segített, ruhatárazott a GTK gólyabálon, és a hiányzó
kollégiumi konyhaszekrény kulcsok ára után érdeklődött.
Szipka Károly a gólyabálon segített, Bende Margittal tárgyalt és EHK-s ügyeit intézte.
Szabó Balázs a gólyabálon segített, gólyatanács ülést tartott, Body kör ügyével foglalkozott,
az alapítványos dolgokat intézte. Szabó Imrével egyeztetett a gólyatanácsosoknak szóló
előadásról.
Somogyi József takarított és mosogatott a HK tömbben, valamint EHK-s ügyekkel
foglalkozott.
Nagy Ágnes a gólyabáli díszítést intézte.
Szaller Ádám gólyabálon segédkezett, szociális pályázat bírálói vizsgájára készült.
Nagy Edit a Szociális Bizottság ügyeit intézte, a bögrék elkészítésében segített, GTK
gólyabálon ruhatárazott, és PR ülésen volt.
Mátics Zoltán a Gépészkari és a GTK-s gólyabál lebonyolításában vett részt, illetve HK
ügyeleten is volt.
Varró Gergő a gólyabálon segített, TDK bizottsági ülésen volt, csütörtökön HK ügyeleten
volt, illetve PR Bizottsági ülésen vett részt.
Perjési Péter az elektronikus állapot lappal kapcsolatos ügyeket intézte, és e-mailekre
válaszolt
Berta Katalin a gólyabálon vett részt, a bögrék feliratozásában is segített, az októberi
elszámolást készítette el és Kari Gazdasági Bizottsági ülésen volt.
Kun Levente a gólyabált szervezte.
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Vígh Miklós TDK díjátadón volt, sport és kondi ügyének ellenőrzését végezte és volt Dékáni
Tanácson is.

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

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

Majláth Máté Lajos
Gépészkari Hallgatói Képviselet
jegyzőkönyvvezető

Vígh Miklós
Gépészkari Hallgatói Képviselet
elnök
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