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Vendégünk volt Vámi Soma, és Rákos Szilárd a Senior gárda leköszönő és új vezetője. Vámi
Soma bemutatta az új kapitányt, Rákos Szilárdot. A tervei hasonlóak a korábbi vezetőkéhez.
Perjési Péter kérte, hogy a körük helységéért a felelősségvállalási lapot intézzék el minél
hamarabb.
Szaller Ádám szavazati jogú tag lett, Gonda Norbert lemondása után.

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy ma volt Dékáni Tanácson, ahol szó volt a tegnapi szenátusi
ülésről illetve a Villamosmérnöki Kar, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar SZMSZ-éről is.
Amellyel kapcsolatban a Kari Tanácsokon a hallgatói harmadról volt szó.
Megérkezett Somogyi József.
Vezetői értekezlet is volt, ahol a BME új honlapja került bemutatásra. Zárolásokról esett szó
illetve az egyetem pénzügyi jövőjéről. Szó volt a zalaegerszegi képzésről, ami kifutóban van,
de nem veszteséges az egyetem számára. A Q épület rezsi költségeiről esett még szó. A Gépész
kar a TTK-s tárgyakra kb. 180 millió, illetve a GTK-s tárgyakra 120 millió forintot fizet
beoktatására.
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Szó volt arról, hogy a jövő heti Kari Tanács december 6-án 14 órától lesz, melybe a GHK 7 főt
delegál. A napirendi pontok még tisztázódnak, ami biztos, hogy a Kari BME ösztöndíjak
oklevelei itt lesznek átadva, illetve különböző díjak és kitüntetések megszavazása is ekkor fog
zajlani. Szó volt a PhD-s hallgatók kedvezményeiről is. Nem tisztázott még, hogy mi a hivatalos
rövidítése a Gépészmérnöki karnak, ezt rendezni kell, hogy egységesen GPK-ként jelenjen meg
a kar. A BME-n nem lesz szénszünet, vizsgák a két ünnep között nem leszenek, ahogy eddig
sem voltak. Antal Laura kérdezte Vígh Miklóst a ledolgozandó munkanapokról, mikor melyik
munkanap pótlása történik meg. A GHK dékáni szünet kérelmét a decemberi hónapban el kell
küldeni.
Megérkezett Berta Katalin.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin a Számítástechnika Szakosztály tagjainak közösségépítési támogatásáról beszélt.
A körtagok jutalmazása a MISZISZ-en keresztül valósulhat meg. Erről a megoldásról
egyeztettek a hétvégén.
Azoknak a klímák ügyéről is szó volt, amelyek karbantartását jelenleg a GHK fizeti A szinti
rack szekrények klímáinak átnézése augusztusban megtörtént, a talált hibákat a tél folyamán
kijavítják. Szó volt még az internet díjának megosztásáról, hogy ne kelljen egész félévet fizetni
kifizetnie, ha a hallgató később költözik be. Ez ügyben az a megállapodás született, hogy aki a
7. hét után költözik be, csak a hálózatfejlesztési hozzájárulás felét kell befizetnie.
A hálózat felújítás folyamatban van, lesznek új switch-ek, az új eszközök hamarosan
megérkeznek a kollégiumba.
Megérkezett Szipka Károly.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki a Számítástechnika Szakosztály jutalmazását az előbb
ismertetett módon támogatja.
A GHK ezt 13-0-1 arányban elfogadta.
Horváth Bálint elküldte a Jeges Esttel előzetes költségvetését, melyre a terv szerint 250.000
forint volt félretéve a sportpályázatból.
Farkas Patrik a héten megkérdezte Vitvera Gábort, hogy miként tudja a GHK az elköltetlen
pénzt a későbbiekben felhasználni. Válaszként azt kapta, hogy értelmesen kell elkölteni a
maradékot. Horváth Bálint a szerződéskötés részleteivel kapcsolatban a későbbiekben tárgyal
Vitvera Gáborral.
Berta Katalin ismertette a Horváth Bálint által küldött táblázatot a Jeges Est előzetes
költségvetéséről.
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki ezt a tervezetet el tudja fogadni.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta.
Mátics Zoltán elmondta, hogy az egyetemi Jeges Estről a későbbiekben lesz egyeztetés. A 8
kari HK Gazdasági Bizottságainak vezetői egy ülés keretein belül fognak találkozni.

EHK
Szipka Károly elmondta, hogy HÖOK szervezeti ülésen volt ahol szó volt az új BRSZ
elnökségről és alelnökségről. Beszámolt arról, hogy az egyetemi pszichológiai önismereti
szolgáltatás sikeresen működik. Tájékozatta a GHK-t, hogy január 16-tól lesz irodarendelés.
Elmondta, hogy szenátusi ülés volt hétfőn, ahol szó esett a kulcsfontosságú kollektív jogok
szabályozásáról. Az Erasmus program az ülésen el lett fogadva. Operatív értekezlet fő témája
Jobbágy Ákos TVSZ javaslatai voltak. Vezetői értekezleten gazdálkodási ügyekről volt szó,
többek között arról is, hogy 2013-ban további 15-20% költségvetési támogatás csökkentés
várható. A Gépészmérnöki Karról Lőrinczi Ottó Botond jelentkezett a Doktorandusz
Önkormányzatba.
A Formula Racing Team egyetemi szintű támogatásáról is szó esett. Jövő héten lesz szavazás
ez ügyben. A Külügyi börzével kapcsolatban bővebb információ a jövő héten várható.
Szabó Gábor vendég volt az EHK ülésen a KO igazgatói pályázattal kapcsolatban. A következő
ülésen Rémai Zsolt érkezik. Farkas Patrik elmondta, hogy a GHK-n belül is felmerült a 3 évvel
ezelőtti pályázat során kit támogassunk. Az akkori helyzetről számolt be részletesebben.
Egyetemi BME ösztöndíjban 17-en részesülnek a félévben. Oktatási téren a TVSZ módosításról
és annak véglegesítéséről esett szó. Az n*15 eltörlése az egyik legfőbb változás, a másik az,
hogy a pótlás előtt 48 órával eredményt kell hirdetni interneten vagy Neptunon keresztül.
Legfeljebb 2 félévközi ellenőrzés lehet egy héten. A szóbeli vizsgák nyilvánossága
korlátozható. A számonkérések száma nem lehet több a tárgy kredit értéke +1-nél. Készülőben
van a következő félév időbeosztása. A Műegyetemi Nyílt nap jövőre december 7-én lenne.
December 3-án lesz az utolsó kifizetési időpont. 5 kollégiumi fegyelmi tárgyalás illetve Külső
Kollégiumi Bizottsági ülés (KKB) volt. A nyílt napon felvételre kerültek az események ezek a
későbbiekben a kari fórumokon elérhetőek. Továbbá tervben van egy e-könyvesbolt kialakítása
is.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a Gólyabál elszámolás még nincs készen, a pultba befolyó
összegről még nem kapott információt. Nagy Edit kérte, hogy a gólyabáli észrevételekről
készüljön egy lista. Egy ilyen listát kért Vígh Miklós Rácz Virágtól, a nyílt nappal kapcsolatban
is.
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Kollégiumi bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy volt KKB-n. Itt szó volt arról, hogy az éjszakai vendég másnap
meddig maradhat a kollégiumban. Ez egyetemi szinten egységes lesz, és mindenhol hajnali 4
óra. Törekvések lesznek az éjszakai bent alvás díjának csökkentésére. Fekete Dóra kérte, hogy
a mentorok létszámát december 5-ig minden kar küldje el neki. A Kollégiumi Bentlakási
Megállapodás módosításával a jogi csoport foglalkozik. Decemberben lesz egy KKB ülés ahol
a férőhelyek elosztása lesz a téma. A vízhálózat felújításával kapcsolatos munkákból eredő
elzárásokról nem megfelelő a tájékoztatás. Perjési Péter elmondta, hogy póthéten szeretne egy
Kollégiumi Bizottsági ülést tartani, ahol a kollégiumi jelentkezéshez szükséges oldal
elrendezéseiről, kinézetéről is szó lenne.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szipka Károly elmondta, hogy megjöttek a ZH ütemezések, és volt Kari Oktatási Bizottsági
ülésen. Az ülésen tárgy adatlapokról és követelményváltoztatásokról volt szó. Az MSc
felülvizsgálat még mindig tart, 97 db teljes kitöltő van és 264 megkezdett. „Kis” KTB ülésre
Szipka Károly megy, csütörtökön reggel 8órára.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy pénteken volt Külső Szociális Bizottsági ülésen, ahol 2 rendkívüli
szociális pályázat lett elfogadva. Lehet, hogy már a januári szociális pályázatok leadásakor új
honlap lesz. Szó volt még a szociális pályázatok leadásának időszakáról is. A változásokról a
későbbiekben kap értesítést.

Ösztöndíj Bizottság
Szabó Balázs elmondta, hogy jövő héten hétfőn lesz feltöltés, ahol már a közéleti ösztöndíjak
is kiutalásra kerülnek. A hétvégén megtörténnek az OHV-t kitöltő, illetve az Önkéntes Napon
résztvevő hallgatókra a szűrések.
A GHK szavazott, hogy az Önkéntes napon a résztvevők az ott eltöltött idő függvényében
milyen pontozásban részesüljenek:
Első körben:
Aki 1,5 óránál kevesebbet töltött ott az ne kapjon semennyit: 10 szavazat
Aki 1,5 óránál kevesebbet töltött ott az az elérhető pontszám felét kapja: 10 szavazat
Aki szerint maradjon a régi rendszer, és mindet megkapja: 4 szavazat
Szavazategyenlőség miatt a két kérdésről új szavazás:
Aki 1,5 óránál kevesebbet töltött ott az ne kapjon semennyit: 6 szavazat
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Aki 1,5 órát volt, az csak a felét kapja az érte pontoknak: 9 szavazat
Ez alapján a fele pontszámot kapják.
Vasárnap este GHK ülés lesz az ösztöndíj feltételeinek meghatározásáról.

PR Bizottság
Rácz Virág megköszönte a GHK Nyílt napi segítséget. Vígh Miklós hozzátette, hogy a dékán
vezetés is köszöni. Az Audi Hungaria Motor Kft., és a Bosch is köszöni, hogy itt lehetett. Vígh
Miklós szerint az Educatio kiállításon kicsit nagyobb felkészültség szükséges.
Gépészhírekre új hírlevél lesz kiküldve

Sport
Vígh Miklós elmondta, hogy a sportbérlet befizetések folyamatosan érkeznek, már 95-en
fizettek. A határidő péntek. Mátics Zoltán elmondta, hogy jövő héten megy a 24 órás fociról
egyeztetni. Az Építőmérnöki kar megkereste őt, hogy a hagyományokhoz hűen szeretnének a
továbbiakban közös sportnapot szervezni a Gépészmérnöki karral. Szabó Balázs elmondta,
hogy beszélt Bajcsy Áronnal a focibajnokság díjazásával kapcsolatban.

Egyebek
Kun Levente a múlt héten a Nyílt napon vett részt.
Berta Katalin a Nyílt napon vett részt, a Számítástechnika Szakosztállyal való megbeszélésen
volt, Jeges Esttel kapcsolatos ügyeket intézte.
Perjési Péter a Nyílt napon vett részt, KKB ülésen volt. Jelezte, hogy többen megkeresték egy
GHK öregtalálkozóval kapcsolatban
Szipka Károly volt OB ülésen, Nyílt napon. Dr. Bihari Péterrel egyeztetett.
Varró Gergő csütörtökön segített átpakolni a nyílt napi standhoz szükséges szóróanyagokat,
illetve a Nyílt napon vett részt.
Nagy Edit a HK iroda takarításában segített, részt vett a Nyílt napon. KSZB ülésen is volt,
illetve GHK fogadási időben ügyelt is.
Mátics Zoltán jeges est megbeszélésen és a Nyílt napon vett részt.
Szaller Ádám a HK iroda takarításában segített. Részt vett a Nyílt napon, OB ülésen. A Köret
kör megkereste, hogy SZMSZ-üket a GHK fogadja el minél hamarabb.
Farkas Patrik a Nyílt napon vett részt.
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Somogyi József a Nyílt napon vett részt, és tájékoztatta a GHK-t hogy hamarosan kijön az
Erasmus-os rektori utasítás.
Szabó Balázs a Nyílt napon vett részt, Horváth Bélával találkozott, ösztöndíjjal kapcsolatos
ügyeket intézte
Kovalovszki Máté a HK iroda takarításában segédkezett, illetve a Nyílt nap standra segített
átpakolni, majd másnap részt is vett rajta.
Rácz Virág a Nyílt napot szervezte és a határidő naplók beszerzését intézte.
Antal Laura a Nyílt napon a Seniorokkal laborokba kísérte el az érdeklődőket.
Völgyesi Gábor az alapítványos pályázat elszámolását intézte.
Majláth Máté a HK iroda takarításán vett részt és a Nyílt napra átpakolásnál segített.
Vígh Miklós a Nyílt napon vett részt, volt Fegyelmi Bizottsági ülésen, Dékáni Tanács ülésen,
illetve a Számítástechnika Szakosztály ügyeit intézte.
A Kari tanács tagjainak választása is megtörtént. 7 fő delegálása szükséges ehhez. A GHK tagjai
közül a Kari Tanács tagja lett: Vígh Miklós, Perjési Péter, Nagy Edit, Farkas Patrik, Antal
Laura, Kun Levente, Berta Katalin.
A GHK ezt 12-0-2 arányban elfogadta.
Ülés vége: 22:25

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

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

Majláth Máté Lajos
Gépészkari Hallgatói Képviselet
jegyzőkönyvvezető

Vígh Miklós
Gépészkari Hallgatói Képviselet
elnök
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