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Kezdés: 20:00

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy volt Dékáni Tanács ülésen, ahol szó volt a felsőoktatással
kapcsolatos demonstrációkról. Illetve a keresztféléves MSc jelentkezés adatairól, felvételiről
esett szó. A hallgatói külföldi kiutazások támogatva lesznek a jövőben is és szeretnék az erre
fordítandó keretet növelni. A gazdasági téren szó volt a hallgatói rendszer finanszírozásáról is.
Erről egy rendkívüli szenátusi gazdasági bizottsági ülést fognak tartani. Szó volt még az MM
és az MG épületek tetőszerkezeteinek a felújításáról is. Oktatási témában elbírált
kérvényekről esett szó. A kari évbúcsúztató koccintásra december 19-én 13:30 kor kerül sor a
D épület aulájában.

EHK
Szipka Károly elmondta, hogy a PPP-s reformprogramról egyelőre nem lehet tudni semmi
újat, azonban ez nem azt jelenti, hogy le van zárva a téma. Megpróbál bővebb információt
szerezni. Az EHK ülésen szó volt a sajtóban megjelent keretszámokról is. A Doktorandusz
Önkormányzati szavazáson az érvényességi küszöböt a mai napig 4 kar teljesítette. Ezen kívül
szó volt még arról, hogy az eddigi szabályzatból mi lenne közös, és mi az, ami az EHK
felügyelete alatt maradna. A Műegyetemi Zenekar jelezte, hogy helyszínproblémái vannak a
V2-ből való költözés miatt. Dr. Csőke Rita tájékoztatást adott az EHK-nak arról, hogy az
önköltséges hallgatók költségtérítései hogyan fognak változni. A már korábban említett 450
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millió forintos anyagról a vezetői értekezleten volt szó és ez már szenátus elé fog kerülni.
Felmerült a 210 kredit felett felvett tárgyak díjának kérdése is, de erről még nincs döntés.
Szó volt arról, hogy a KTH megszorításai miatt elbocsátások történnek a közeljövőben és a
KTH-tól kért lekérdezések darabárasak lesznek. A Schönhertz Zoltán kollégium büféje a
Primisz alá tartozik és évek óta veszteséges, ezért a Primogen FM Kft. ki szeretne szállni
ebből. A kollégiumi mentor pályázat és létszámkiosztás megtörtént. Volt Belső Oktatási
Bizottsági ülés is. A december havi kifizetések megtörténtek. Gazdasági ügyekben a
normatíva átcsoportosításáról esett szó. Szó volt a balatonlellei táborbeosztásról, mely szerint
először EHK tábor lesz, majd utána a kari táborok. Perjési Péter megkérdezte, hogy a
kollégiumi létszám el lett-e fogadva. Somogyi József elmondta, hogy a létszámok elfogadása
megtörtént, 886 db kollégiumi férőhelye lesz a Gépészmérnöki Karnak következő félévben.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy múlt héten volt mentorgyűlésen. Mentorpályázatok ügyében 4
hely lett elfogadva. Vizsgaidőszakban a 9. emeleti terem nyitva lesz a tanulónak. Ezen kívül
elmondta, hogy a főzőverseny is rendben lezajlott. A mentorok szeretnék, hogy az
egészségnap különálló, egész délutános önálló rendezvény legyen. A Kármán Tódor
Kollégium Futball Bajnoksága véget ért, a győztes csapat jutalmat fog kapni. Szó volt arról,
hogy a kollégiumi konyhákba tepsik beszerzése zajlik.
Ma volt egyeztetés arról, hogy a kollégiumi jelentkezés január 2-án indulna és 23-án éjfélig
tartana. A GHK az előzetes eredményt január 25-én péntek este teszi közzé. Az EHK-nak az
előzetes listát január 28-ig el kell küldeni. Az eredmény kihirdetése után január 31-ig lehet
szobára jelentkezni. Az így elkészült listát 31-én este kell elküldeni az EHK-nak. A teljes
listát február 4-ig kell elküldeni. A regisztrációs héten rendezvényt szerdán 00:00-tól lehet
majd rendezni. Kollégiumi Bizottsági ülés lesz december 14-én 18:00-tól. Vígh Miklós
elmondta, hogy a vízvezetékeket a HK tömbben a héten kicserélik. Szabó Balázs jelezte, hogy
több hallgató nemtetszését fejezte ki a kollégiumi szolgáltatások nem léte miatt. Ezzel
kapcsolatban Polonkai Lászlónak Vígh Miklós levelet ír.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a gólyabáli költségvetést összeállította.

PR Bizottság
Rácz Virág elmondta, hogy szeretne karácsonyi üdvözlőlapot küldeni a GHK-val
kapcsolatban álló egyetemi tanszékeknek, tanszékvezetőknek, szervezeteknek. Szipka Károly
elmondta, hogy az EHK véleménye szerint a BME nem biztos, hogy részt vesz az Educatio
kiállításon.
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szipka Károly elmondta, hogy a következő félévi zh naptár elkészült. Szaller Ádámmal megy
csütörtökön Dr. Bihari Péterhez egyeztetni. Egy külső tanszék nem küldött be időpontot még.
Nagy Ágnes összeállított egy anyagot a Kari Oktatói Díjról. A TVSZ javaslatot a Szenátus
támogatta.

Ösztöndíj Bizottság
Szabó Balázs elmondta, hogy elfelejtett egy tételt feltölteni a kifizetési rendszerbe, ezt minél
hamarabb korrigálja.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy a zalaegerszegi képzésen részt vevő 2 hallgató Szociális
Támogatási Pályázatával kapcsolatában nem történt előrelépés.

Sport
Mátics Zoltán elmondta, hogy a félévben szeretne még egy Sport Bizottsági ülést tartani.
Farkas Patrik elmondta, hogy a keretátadásokkal egyelőre minden rendben zajlik, illetve a
tartozások rendezése is folyamatban van a Kollégiumok Osztály felé. Holnap az EHK döntés
is meg fog születni ebben a témában.

Egyebek, ki mit csinált az elmúlt héten
Kun Levente elmondta, hogy a gólyahajóról a múlt héten hívta az ügyintéző. Végrehajtási
felszólítást fog indítani, mivel az átutalás még nem érkezett meg. A Gazdasági és Műszaki
Főigazgatóság dobta vissza a szerződést.
Berta Katalin ma volt Kari Tanácson, és elszámolást csinált az öntevékeny köröknek.
Perjési Péter körök besúlyozásáról érdeklődött. A Kollégiumi Bizottsági ülésen szó lesz
ennek a módjáról. Ezen kívül volt Kari Tanácson, mentori ülésen, monitoring értekezleten, és
egyeztetett a költözési irányelvekről is.
Varró Gergő elmondta, hogy csütörtökön elvitték a Dékáni Hivatalba a kölcsönkapott
eszközöket.
Nagy Edit Kari Tanácson volt.
Kovalovszki Máté nincs egyebe.
Mátics Zoltán nincs egyebe.
Nagy Ágnes a Kari Oktatói Díjhoz keresett ajándékot.
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Farkas Patrik a Mikulás Kupát intézte, és Kari Tanácson volt.
Somogyi József nincs egyebe.
Szaller Ádám a ZH rendet készítette el.
Szabó Balázs elmondta a Jeges Estről a véleményét. Elmondta azt is, hogy Gólyatanács ülést
fog csütörtökön 17:00-tól tartani. Itt a jövőbeli GHK-s projektekről lesz szó. Utána Szabó
Imre fog előadást tartani.
Szipka Károly a zh rendet készítette el.
Rácz Virág a zh naptárt nézte át.
Majláth Máté a jegyzőkönyveket tisztázta le.
Vígh Miklós elmondta, hogy a GHK mikulás ünnepség szombaton lesz 18:00-tól. Előtte a
Mikulás Kupán vesz részt a GHK. Továbbá volt Kari Tanácson, Dékáni Tanácson,
Tanszékvezetői értekezleten és mentori ülésen.
Ülés vége: 21:35
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Majláth Máté Lajos
Gépészkari Hallgatói Képviselet
jegyzőkönyvvezető

Vígh Miklós
Gépészkari Hallgatói Képviselet
elnök
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