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Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura x     

Berta Katalin x     

Kovalovszki Máté x     

Kun Levente Alex x     

Majláth Máté x     

Mátics Zoltán    x  

Nagy Ágnes x     

Nagy Edit x     

Perjési Péter x     

Rácz Virág x     

Somogyi József x     

Szabó Balázs x     

Szaller Ádám x     

Szipka Károly x     

Varró Gergő x     

Vígh Miklós x     

Völgyesi Gábor    x  

Dátum: 2013. január 08. Oldalszám: 6 

 

Kezdés: 20:03 

A GHK vendége volt Csőke Gergely, aki a Mentor gárda előző évi beszámolóját tartotta meg. 

Az előző félévben a hagyományos programjaikat megtartották, így az egészségnapot is, amit 

szeretnének a továbbiakban is megrendezni. Elkészítették az elektronikus teremigénylő 

rendszert, mely a tervek szerint februártól indulna. Megemlítette, hogy a kollégiumi futball 

bajnokság sikeresen lezajlott. Tervben van a kultúr fal felállítása is, melyen a színházműsorok 

és egyéb kulturális rendezvények információi lesznek megtalálhatóak. A főzőverseny is 

nagyon jól sikerült. Újra szeretnének majd a következő félév során kollégiumi ellenőrzést 

tartani. Terveik között szerepel egy kollégiumi tabló létrehozása is, melyen a lakók neve, 

szoba száma, esetleg e-mail címe szerepelne. Átgondolják a fegyelmi pontok osztásának 

elveit is, illetve a visszaeső problémás emberek esetét is átgondolják. Ezen kívül elmondta a 

véleményét a jelenlegi mentorokról, és a jelöltekről is. 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós elmondta, hogy Farkas Patrik lemondott mandátumáról, így az új szavazati jogú 

hallgatói képviselő Kovalovszki Máté lett. Tegnap vezetői értekezleten volt, ahol a HÖK-DIK 

rendszer finanszírozásáról volt szó. Megérkezett a költségvetési támogatás összegéről szóló 

hír is. Oktatási téren téma volt az MSc tantervek átalakítása. Szó esett arról, hogy a 

Diplomatervezés 1, 2 tárgyak kredit értéke eltérő, ezt szeretnék, ha a későbbiekben egységes 

lenne. Továbbá szó esett a tanszéki különeljárási díjakról. Továbbá megemlítette, hogy a 

karok közötti plazmaadó versenyen a 2. lett a Gépészmérnöki kar. 
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EHK 

Somogyi József elmondta, hogy az EHK ülésen a Felsőoktatási reformmal kapcsolatos 

megmozdulásokról volt szó. December 22-én volt megbeszélés a Minisztériumban, úgy tűnik, 

hogy kompromisszumokra hajlandóak a módosításokkal kapcsolatban. A HÖOK és a 

kormány között rendszeres konzultációk lesznek a későbbiekben. A balatonlellei tábor 

beosztásával kapcsolatban a héten lesz új információ. Polonkai László távozik a Gazdasági és 

Műszaki Főigazgatóságtól. Somogyi József a HK továbbképző hétvégéjére a március 1-i 

hétvégét javasolja. Február 22-én HK-s zh lesz. Volt 450 milliós bizottsági ülés. A Felvi.hu 

honlapján közzétették a költségtérítéses szakok féléves összegeit. A kollégiumi férőhely 

elosztás el lett fogadva. Oktatási bizottsági ülésen elhangzott, hogy Hoffer Dávid elmegy 

januárban. Van két jelölt az Oktatási Bizottság vezetői posztjára, csütörtökön derül ki, hogy 

kire jut a végső választás. Kollégiumi bizottsági ülésen elhangzott, hogy az egységes 

kollégiumi felvételi rendszer fejlesztése folyamatban van.  

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter ismertette a mentori pályázatokat.  

A GHK szavazata alapján a következő félévi kollégiumi mentorok: Ambrózi Gergely, 

Bajcsi Áron, Juhász Zoltán, Kakasi Zoltán: 14-14-14-13 szavazattal. 

Hőkamerás felvételek fognak készülni a kollégiumról a hallgatói panaszok miatt. Szó volt 

arról, hogy a a féléves beszámolók megérkeztek az öntevékeny körök tevékenységéről. Két 

kör késve küldte, illetve kettő nem felelt meg a formai követelményeknek. Jövő héten hétfőn 

lesz a körvezetői gyűlés. Probléma volt a Kármán Stúdióval, amiért nem voltak hajlandóak az 

eszköz leltárat megcsinálni. A körök értékelésénél figyelembe lesz véve az is, hogy, mennyire 

tartották be a határidőket az elmúlt félévekben. Berta Katalin készít egy összeállítást erről. A 

kollégiumba jelentkezős oldalra Perjési Péter egy GY.I.K-et szeretne összeállítani. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy volt Külső Szociális Bizottsági ülésen. Holnap este nyílik a 

szociális pályázatokat kezelő rendszert. A beadandó illetve bemutatandó papírok listája nem 

változott az előző féléhez képest. Hozzátette, hogy az őstermelői igazolványon kívül a 2011, 

illetve 2012-es betétlap fog kelleni. Lesz olyan, hogy váltogatva nyitva és zárva lesz a 

rendszer. Ezen kívül elmondta a Szociális támogatásra történő pályázás határidőit. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szipka Károly elmondta, hogy az MSc felülvizsgálat eredményei elkészültek, illetve ennek 

kiértékelését a hétvégén készíti el. Kari Tanulmányi Bizottsági ülés lesz a héten. A ZH rend 

kiértékelése is elkészült, azonban van vele probléma. Január 24-én indul a tantárgyfelvétel. Az 

OHV eredménnyel kapcsolatos anyagot Nagy Ágnes elkészítette. A hallgatói megkeresések a 

jövőben Szaller Ádámhoz mennek. 

http://www.gmf.bme.hu/
http://www.gmf.bme.hu/
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PR Bizottság 

Rácz Virág elmondta, hogy egy közös színházlátogatást szeretne szervezni. Szó volt továbbá 

az Educatio kiállításról. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta, hogy Horváth Bálint elszámolt a Jeges esttel kapcsolatos pénzzel.  

Egyebek, ki mit csinált az elmúlt három hétben 

Kun Levente megírt a szakestről egy fél oldalas összefoglalót, illetve plágium ügy fegyelmi 

ülésén volt. 

Berta Katalin Gazdasági Bizottsági ülést tartott, illetve kérdezett a mentor szobákról. 

Perjési Péter honlapot fejlesztette, monitoring értekezleten volt, Rémai Zsolttal, Borsai 

Györggyel és Csiki Tiborral egyeztetett. 

Varró Gergő honlapot szerkesztette és takarításban segített. 

Kovalovszki Máté nincs egyebe, takarításban segített, a HK tömb beléptető szerelésekor 

felügyelt. 

Nagy Edit Külső Szociális Bizottsági ülésen volt, takarításban segített, a HK tömb beléptető 

szerelésekor felügyelt, szociális pályázat bírálói vizsgára felkészítést tartott. 

Szaller Ádám szociális pályázat bírálói vizsgára készült, ügyeletet tartott. 

Szabó Balázs Kármán Kollégiumért Alapítvány ügyeit intézte, és Horváth Bélával találkozott. 

Somogyi József elmondta, hogy a felsőoktatási kérdőívet 310 ember töltötte ki, tájékoztatást 

adott, hogy az Erasmusos dolgok elkezdődtek, végleges pontrendszer azonban csütörtökön 

lesz meg. 

Szipka Károly Tanulmányi és Oktatási Bizottság ügyeit intézte. Illetve kért embereket az 

Edicatio kiállításra, a stand pakolására. 

Rácz Virág ügyeleten volt, a gólyatanács projektjein dolgozott. Kért mindenkit, hogy az 

Educatio kiállításra minél többen menjenek. 

Nagy Ágnes takarításban segített. 

Antal Laura kérte, hogy Juhos Krisztián elmaradt ösztöndíja a következő hónapban legyen 

kifizetve. 

https://www.ktk.bme.hu/sites/default/files/Karman_Kollegiumert_Alapitvany_kozhasznusag-2009.doc
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Majláth Máté jegyzőkönyveket tisztázta le, és kért mindenkit, hogy az irodarendeléshez 

szükséges eszközöket írják bele az online dokumentumba. 

Vígh Miklós Dékáni tanácson volt, plágium ügy fegyelmi ülésén volt. 

Ülés vége: 21:54 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 


