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Elnöki Beszámoló
Vígh Miklós volt ma Dékáni Tanács ülésen, ahol a Szenátuson elhangzottakról volt szó, amin
a TVSZ változást megszavazták. Szó volt arról, hogy az OMIKK igazgatót megszavazták. A
vezetői értekezleten, a vezetői pozíciók szavazásáról esett szó. A BME és a 11. kerület közös
cégéről, az Innotech Kft.-ről volt szó. A továbbiakban a BME vezetése szeretné, ha
különválnának. Szó volt még a Magyar Mérnökakadémia terméről is, ami a V2 épületben
volt, és azt a BME már nem biztosítja számukra a későbbiekben, így Épületgépészeti és
Gépészeti Eljárástechnika Tanszék egyik kihasználatlan termébe költözhetnek. A Matek A1
egyetemi szintű egységesítéséről is szó volt, de ez nem kivitelezhető és nem is célszerű. A
jövő évben még 11 milliárd Ft-tal csökkentik az egyetemek támogatást, de ezt az összeget a
hat kutatóegyetem között osztják szét. Szó esett arról, hogy probléma lehet a tanárok
nyugdíjazásával a törvényi változások miatt.. Az oktatási téren szó volt az MSc felvételiről.
Megérkezett Berta Katalin.
Kutatással kapcsolatban szó volt a poszt doktoranduszi ösztöndíjról is. Dr. Kulcsár Győző
Prima Primissima díjat kapott, aki vívó és gépészmérnök. Vígh Miklós felvetette, hogy őt is el
lehetne hívni a Sport napi rendezvényre.
A Szakest és Karest meg lett említve az ülésen. Szó volt még, hogy a kihelyezett
tanszékvezetői értekezlet január 16-án lesz. A 2013. évi keretszámokról még a dékáni vezetés
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sem tud információkat. A kari rendezvények közül a Kultúrhét a 4., a Slip a 11. héten lesz
megtartva. A másik téma a HÖK, DÖK alapszabály és DÖK választási eredmények volt.
A Kármán Klub zártkörű rendezvényéről esett szó. A vezető nem tudta, hogy ezt be kell
jelenteni. Ezen kívül szeretnének egy szilveszteri rendezvényt is csinálni.
Az Old’s Club idén is szeretne szilveszteri rendezvényt tartani, melyhez biztonsági őrök is
kellenek. Berta Katalin elmondta, hogy erről bővebb tájékoztatást kapott a napokban.
Vígh Miklós elmondta, hogy fegyelmi tárgyalás lesz holnap, melyen két kari hallgató érintett
plágiumgyanús dolgozatukkal.
Ezután a GHK új Fegyelmi Bizottsági tagot választott. Szabó Balázs Kun Leventét jelölte
erre. Kun Levente elfogadta a jelölést.
A GHK ezt 11-0 -2 arányban elfogadta.

EHK
Somogyi József elmondta, hogy az EHK ülésen vendégük volt Kökényessi László gazdasági
igazgató és Szabó Imre DIK igazgató. Január 1-től minisztériumi felszólításra át kell térni
minden gazdasági közintézménynek a Központosított Illetményszámfejtő Rendszerre (KIR).
Minden költekezést és rendezvényt előre be kell jelenteni nekik. A Dokorandusz
Önkormányzati szavazás 6 karon volt eredményes. A tüntetésekkel kapcsolatban nem volt
újabb információ. A GMF Kollégiumok Osztály, igazgató helyettesi pályázatáról a mai ülésen
volt szó. Az EHK szavazása alapján Polonkai László 9, míg Csiki Tibor 10 szavazatot kapott.
A végleges döntést Rémai Zsolt hozza majd meg, az EHK csak véleményt nyilvánít. A GMF
főigazgatói posztra 15 pályázat érkezett, rangsort küldenek majd az Emberi Erőforrások
Minisztériumába, ahol a végső döntést meghozzák. Szó volt még a gazdálkodás főbb
irányairól, így az Andor György által összeállított csomag tételesen át lett beszélve. A HÖKDIK alrendszer és a 450 milliós projekt is szóba került. A jelenlegi állapotokat tartva, 150
millió Forint a likvid kasszába megy, ennek az az indoka, hogy nem foglalkoztak vele vezetői
értekezleten. Szó volt még, a TVSZ módosításról is, mely el lett fogadva. A DÖK-EHK közös
alapszabályáról is szó volt. A Kollégiumi Bizottságban a közös kollégiumi felvételi rendszer
kidolgozása is elkezdődött. Ötlet szintjén felmerült, hogy a tanulmányi bejutás legyen-e
súlyozva a szociális rászorultsággal, illetve közösségi tevékenységgel. Szó volt még arról is,
hogy csak közösségi alapon be lehessen-e kerülni kollégiumba, vagy csak úgy, hogy a
közösségi munkát a tanulmányi eredménnyel súlyozva veszik figyelembe. Szóba került így a
közösségi 3 szintes pontozási rendszer is. A körvezető a tagokat pontozza majd a kari
hallgatói képviselet lepontozza a köröket végül az EHK ezt ellenőrzi. Az EHK nem szeretné
ezt a jelenlegi rendszerre bevezetni.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy múlt héten tartott Kollégiumi Bizottsági ülést, majd közölte a
ki-be-átköltözés irányelveit, és az időpontokat. Elmondta még, hogy a 2 millió Forintos
közérzet javító keret már nem lesz jövőre. Beszélt a GMF Kollégiumok Osztályának igazgató
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választásról. Van egy olyan problémás eset, hogy egy hallgató kollégiumi elhelyezést kapott,
azonban nem járt volna neki, valótlan adatokat közölt a felvételin. Öntevékeny körök
pontozásáról is szót ejtett, melyet a körvezetőknek január 6-ig kell majd elküldeniük.
Hozzátette, hogy a Gépész Szakkollégium még nem lesz súlyozva ebben azonban a GHK
tagok igen. Szeretné, ha egy olyan megbeszélést tudna létrehozni, melynek keretein belül a
közösségi vezetők egymás között is beszámolnának a munkájukról, értékelnék egymás
munkáját, majd ezt a GHK is felülvizsgálná. Vígh Miklós elmondta, hogy a GHK-s
tevékenység hogyan jelenhetne meg közösségi pontokban. Ezen kívül elmondta, hogy a
fegyelmi szabályzatot a napokban elküldi az illetékeseknek. Az öntevékeny körök
felelősségvállalási lapjait Szaller Ádám intézi. Továbbá Perjési Péter kérése volt, hogy az
öntevékeny körök a padokat rendezett állapotba hozzák vissza. Elmondta még, hogy a
kollégiumi férőhely osztásáról esett szó a legutóbbi Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen. A
következő félévben a Gépészmérnöki karnak 886 férőhelye lesz. Megtudta, hogy az előző
félévben jelentkezett hallgatók létszámának 94 %-a jelentkezett ebben a félévben is
kollégiumba. A következő félévben a Kármán Tódor Kollégiumban 813 férőhelye lesz a
Gépészmérnöki Karnak. A Mentori pályázatok véleményezését január 9-ig kell elküldeni.

PR Bizottság
Rácz Virág elmondta, hogy a GHK képviselői fotóit meg kellene csinálni januárban. Ezen
kívül iroda felújítást is szeretne.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szipka Károly beszámolt, hogy a zh naptárban vannak hiányosságok, ezek pótolva lesznek.
Rácz Virág elment.

Ösztöndíj Bizottság
Szabó Balázs elmondta, hogy egy Gépészmérnöki kari diákról adatokat kért egy bíróság.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy Kun Leventénél van a gólyabál költségvetése. Orbán Balázsnál
volt és elszámolt a belépőjegyekkel. Az öntevékeny körök jól állnak anyagi költekezéseikkel, minden
körrel tartja a kapcsolatot, illetve reméli, hogy minden kör be fogja tartani a keretet.

Sport Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a 24 órás foci 2013. április 11-én 14:00-tól másnap 14:00-ig
tartana.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente bemutatta a gólyabál költségvetését, azonban a MISZ pultokba befolyó
összegek elszámolására még vár.
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Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy a kollégiumi jelentkezéshez szükséges információkat hamarosan
közli. Kérte, hogy aki a Szociális Pályázatok bírálásában részt szeretne venni, az szóljon neki
időben. Vígh Miklós megpróbált a zalaegerszegi képzésen tanulók szociális pályázatainak
utána járni, de előre lépni nem tudott az ügyben.

Egyebek, ki mit csinált a múlt héten
Kun Levente, nincs egyebe, HK mikulás rendezvényt készítette elő.
Farkas Patrik, nincs egyebe.
Berta Katalin a Gazdasági Bizottság ügyeit intézte, HK mikulás rendezvényt készítette elő.
Perjési Péter nincs egyebe, gólyatanács ülésen volt, Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, Külső
Kollégiumi Bizottsági ülésen volt.

Varró Gergő gólyatanács ülésen volt, 450 milliós ülésen volt, Kollégiumi Bizottsági ülésen, Sport
Bizottsági ülésen volt, és ezek emlékeztetőit írta, majd megkérdezte, hogy iroda rendelés lesz-e a
közeljövőben.

Kovalovszki Máté nincs egyebe, gólyatanács ülésen, Kollégiumi Bizottsági ülésen, Sport Bizottsági
ülésen és a 450 milliós ülésen volt. Ezen kívül padokat segített pakolni Mátics Zoltánnal.

Nagy Edit gólyatanács ülésen, 450 milliós ülésen, Sport Bizottsági ülésen és Kollégiumi Bizottsági
ülésen volt.

Szaller Ádám Kari Tanulmányi Bizottsági ülésen volt, beszélt Pergerné Zádorvölgyi Ilonával, és Dr.
Bihari Péterrel tanulmányi ügyekkel kapcsolatban. Ezen kívül padokat segített pakolni. Volt Sport
Bizottsági ülésen. Továbbította az üzenetet, hogy az MSZO tagjai nyakba akasztó passztartót kértek,
és polcokat szeretnének a közösségi helyiségükben a falra fúratni.

Szabó Balázs kérte, hogy a focibajnokság nyertesei kapják meg az ajándékukat. Ezen kívül
gólyatanács ülésen, 450 milliós ülésen, Sport Bizottsági ülésen vett részt.

Szipka Károly a Tanulmányi és Oktatási Bizottság ügyeit intézte, részt vett a 450 milliós illetve az
EHK üléseken is.

Somogyi József a 450 milliós ülésen volt és elmondta, hogy az Erasmus pontozás kiírását
megcsinálja.

Völgyesi Gábor ma a beszámolót leadta az Alapítványos pályázatról.
Antal Laura egy vizsga megjelenéssel kapcsolatos kérdést vetett fel.
Majláth Máté a jegyzőkönyvet tisztázta le, a HK mikulás után az irodát segítette kitakarítani illetve a
Sport Bizottsági ülésen vett részt.
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Vígh Miklós elmondta, hogy holnap 13:30-kor kari koccintás lesz a D épület aulájában. 450 milliós
ülés végén, a bizottsági üléseken, és Dékáni Tanács ülésen volt.

Ülés vége: 22:33
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Majláth Máté Lajos
Gépészkari Hallgatói Képviselet
jegyzőkönyvvezető

Vígh Miklós
Gépészkari Hallgatói Képviselet
elnök
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