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A GHK vendége volt Csiki Tibor a GMF Kollégiumok Osztály igazgató helyettese, aki
Polonkai Lászlót váltotta. Az információáramláson illetve az üzemeltetővel történő
kapcsolattartáson szeretne javítani a jövőben. Beszélt a kollégiumi közérzetjavító keretről,
melynek összege 2 millió forint évente. A Kármán Tódor Kollégium esetében ez idén
3476000 Ft-os tétel, a tavalyról megmaradt összeg miatt, ezt felújításra, fejlesztésre lehet
költeni.
Csiki Tibor távozása után a GHK vendége Kapu Tibor volt, aki a Slip ’13 rendezői
pályázatáról beszélt. A költségvetéssel kapcsolatban a GHK tovább tárgyal. A szervezők a
fellépőket intézik jelenleg.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Kapu Tibor és Kovalovszki
Máté elkezdjék a szervezést.
A GHK a pályázatot 13-0-0 arányban támogatta.

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy múlt héten volt Dékáni tanácson, ahol szó volt a
Természettudományi Kar tárgyainak más karokra való átoktatásairól. Újra téma volt a
Hitgyülekezetének egyetemi jelenlétének kérdése. Az MSc szakirányokról is beszéltek illetve
arról, hogy bizonyosak nem indulnak a félévben. Szó volt még az új dékáni utasításról, ami a
plágiummal kapcsolatos intézkedések hozzáfűzését jelenti a tantárgyi adatlapokba. A kutatási
témában a doktorjelölti ösztöndíjakról volt szó. A mai Dékáni tanácson a költségtérítéssel
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kapcsolatos dolgokról volt szó. A költségtérítéses BSc képzésen egy kredit ára 6000 Ft,
ugyanez MSc-n 8000 Ft. A képzés fix költsége BSc képzésen 145000 Ft, MSc-n 160000 Ft,
melyből nem lehet költségtérítési csökkentést adni. A költségtérítés csökkentésére kérvényt a
3. oktatási hétig lehet leadni minden más tétel esetében. Leckekönyv másolatot a
későbbiekben azok nem kaphatnak, akik az egyetem felé tartoznak.
Az EHK
jegyzettámogatási programjáról is szó volt. Tanszéki felülvizsgálatok lesznek, az
Anyagtudomány és Technológia, a Gép- és Terméktervezés, a Gyártástudomány- és
Technológia és a Műszaki Mechanika tanszékeken. A diplomaosztó ünnepség március 29-én
lesz ahol Dr. Mátyási Gyula tart beszédet.
A következő pont a Kari Tanács volt, ami jövő hét csütörtökön lesz. A kari tanács tagságába
jelentkezett Szipka Károly, Antal Laura, Nagy Edit, Perjési Péter, Berta Katalin, Rácz Virág
és Vígh Miklós.
Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy kik azok, akik ezeket a személyeket támogatni tudják.
A GHK ezt 13-0-0 arányban elfogadta.
A jövő heti Kari Tanácson Somogyi József helyettesíti Nagy Editet.

EHK
Szipka Károly elmondta, hogy a szenátusi ülésen minden beterjesztett pont átment.
Megszavazták Dr. Péceli Gábor, rektor úr fizetés kiegészítésének összegét. Ezen kívül a
HÖK-DIK finanszírozási rendszer is el lett fogadva.
Az EHK ülésen téma volt az EHK-DIK működés racionalizálása. Komolyabb
költségcsökkenést prognosztizálnak. Szabó Imre DIK igazgató elbocsátását beterjesztették,
átgondolják az átszervezés lehetőségeit. A MIR szociális és kollégiumi része még nincs kész.
Szó esett az EHK-DÖK viszonyáról. Juttatási és térítési témában szó volt arról, hogy az új
MSc-sek szociális rendszerbe integrálásával gond volt, illetve a Felsőoktatási Információs
Rendszerben sok hibás adat volt.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy a bírálás rendben zajlik, és holnap tart bírálói elővizsgát. Pénteken
lesz bírálói vizsga.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szipka Károly elmondta, hogy kiosztotta az MSc felülvizsgálati anyagokat a tanulmányi és
oktatási bizottsági ülésen. Ezek a jövő heti Kari tanácsra elkészülnek. Csütörtökön
kérvénybírálás. Ezek után az OHV-n legjobbnak ítélt tanárok értékeléséről esett szó.
Többkörös szavazáson a GHK tagjai az alábbi lehetőségekre szavazhattak:
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1. Csak Gépészmérnöki kari tanárokat figyelmbe véve, évente járjon a díj az OHV átlag
alapján a legjobb átlagot elért 10 tanárnak.
2. Csak Gépészmérnöki kari tanárokat figyelmbe véve, évente járjon a díj az OHV átlag
alapján a legjobb átlagot elért 5 tanárnak.
3. Csak Gépészmérnöki kari tanárokat figyelmbe véve, évente járjon a díj az OHV átlag
alapján a legjobb átlagot elért 3 tanárnak.
A GHK szavazata alapján 2-12-6 arányban a 2. opció kapta a legtöbb szavazatot.
Ezután Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy ki az, aki elfogadja, hogy évente 5 tanár kapja a
díjat a korábban említett feltételek mellet.
Ezt a GHK 13-0-0 arányban elfogadta.
A díjak az ünnepi kari tanácson lesznek átadva
Szipka Károly bejelentette, hogy 1-2 héten belül szeretne lemondani a Tanulmányi és Oktatási
bizottság vezetői posztjáról.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy Csőke Gergely érdeklődött az után, hogy a GHK átgondolta-e a
kultúr falra szánt tábla igényüket és a mentori költségvetésüket. Gazdasági Bizottsági ülés
lesz, melynek pontos időpontjáról a későbbiekben tájékoztat. A GHK a mentori költségvetést
tárgyalta ezek után.
Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy ki az, aki a módosított Mentori költségvetési tervezetet
elfogadja.
A GHK ezt 13-0-0 arányban elfogadta.
A kultúrfalat ebben a formájában a GHK nem tudja elfogadni, a tervezet újragondolását kéri.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy ma éjszaka a 9. emeleten történt egy problémás eset, de a
hallgató nem szólt mentornak a problémájáról. A költözésre jelentkezések zajlanak. A
kollégiumi igazolványok gyártása a jövő héten lesz. Monitoring értekezleten volt múlt héten.
Zöld terület volt régebben a GHK iroda mögött, ahova az üzemeltetők autói álltak. Az
udvaron parkoló autókra hullik a fa, mely problémát jelent. A HK tömbbe a kártyás beléptetés
rendeltetésszerűen működik. A szoba tisztaságára a félévtől az ellenőrzések során jobban
fognak figyelni. A fűtés állapota a kollégiumban még mindig nem megfelelő. Perjési Péter
elmondta, hogy szeretné rendezni az ingyenes bent alvások időpontjait, és a GHK véleményét
kérte az időpontokkal kapcsolatban. Továbbá tájékoztatást adott, hogy a várólista feltöltése
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folyamatban van, mivel a kollégiumi férőhelyüket sokan lemondják. Végül a tornatermi
foglalások jelenlegi állapotáról érdeklődött.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy holnap lesz rendezvény bizottsági ülés 18:00-tól.

PR Bizottság
Rácz Virág elmondta, hogy jövő héten, kedden GHK csoportképkészítés lesz az ülés előtt. A
gépészhíreket lekezdte összeállítani. A HK-s zh március 1-én 18:00-tól lesz, melynek
pótlására március 11-én lesz lehetőség. Február 21-én csütörtökön lesz a HK-s zh előző
nyertesének díjátadója.

Sport
Mátics Zoltán elmondta, hogy vasárnap éjfélkor lezárult a Sport Szakosztály posztjaira a
jelentkezési határidő. A pályázókkal folyamatosan elbeszélgetés lesz a holnapi naptól kezdve.
A focikapuk csütörtökön megérkeznek, illetve a Kármán foci bajnokság támogatásának
véleményezését kérte.

Egyebek, ki mit csinált az elmúlt két héten
Kun Levente Szociális bizottsági, Tanulmányi és Oktatási bizottsági üléseken volt, és a rácsos
ajtó kiakasztó szerkezetét szeretné majd megcsinálni.
Berta Katalin Kollégiumi bizottsági, Szociális bizottsági ülésen volt, szociális pályázatokat
bírált, a Hallgatói Szolgáltató Iroda munkamorálját is véleményezte.
Mátics Zoltán szociális pályázatokat bírált, és a Sport szakosztályos pályázatok ügyeit intézte.
Perjési Péter kollégiumot érintő ügyekkel foglalkozott.
Kovalovszki Máté a Kármán Kondiban volt ellenőrizni, szociális pályázatokat bírált.
Nagy Edit szociális bizottsági ülést tarott, tanulmányi és oktatási bizottsági ülésen volt.
Szociális páláyzatokat bírált.
Nagy Ágnes múlt héten ügyelt, és a Tanulmányi és Oktatási bizottsági ülésen vett részt.
Antal Laura a Tanulmányi és Oktatási bizottsági ülésen vett részt.
Szaller Ádám MSc felülvizsgálat értékelését csinálta, szociális bizottsági, tanulmányi és
oktatási bizottsági üléseken vett részt.
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Szipka Károly MSc felülvizsgálat értékelését csinálta, Tanulmányi és Oktatási bizottsági ülést
tartott, Dr. Grőb Péterrel és Dr. Bende Margittal találkozott, Lőrinczi Ottó Botonddal is
beszélt, aki elmondta, hogy volt két Doktorandusz Önkormányzati ülésük.
Somogyi József Szociális bizottsági ülésen volt, a holnapi Erasmus fórumot szervezte, és a
felsőoktatási kérdőívet dolgozza fel. Projektorokat nézett, mivel a jelenlegi tönkrement.
Tájékoztatásként elmondta, hogy holnap este Erasmus fórumot tart.
Rácz Virág Szociális bizottsági és Tanulmányi és Oktatási bizottsági ülésen volt, illetve az
Erasmus fórum plakátját készítette el.
Szabó Balázs szociális pályázatokat bírált, a gólyákat kíszítette fel a Szociális pályázatok
bírálói vizsgájára, illetve Tanulmányi és oktatási bizottsági ülésen volt.
Majláth Máté ügyelt a múlt héten. Az újonnan érkezett irodaszereket pakolta el. Szeretne
hétvégén egy iroda rendberakást tartani. Új nyomtató után nézett.
Vígh Miklós Szociális bizottsági, Tanulmányi és Oktatási bizottsági ülésen volt. Dékáni
tanács üléseken is részt vett, a kondival kapcsolatos ügyeknek járt utána, szociális
pályázatokat bírált. Ügyeleteket szeretné rendezni. A GHK döntése, és a meglevő információk
alapján a csütörtöki ügyelet megszűnik. HK zhra felkészülést segítő tesztet írat a GHK
tagjaival jövő héten. Kérte, hogy az irodai elektronikai cikkek beszerzése rendeződjön.
A GHK 13-0-0 arányban támogatta, hogy a Számítástechnika Szakkollégium 300000 Ftos közösségi munkájukért végzett támogatást kapjon.

Ülés vége: 23:20
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Majláth Máté Lajos
Gépészkari Hallgatói Képviselet
jegyzőkönyvvezető

Vígh Miklós
Gépészkari Hallgatói Képviselet
elnök
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