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Elnöki beszámoló
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy a mai napon volt Dékáni tanácson. Az oktatási téren két
Kari Tanulmányi Bizottsági döntés elleni fellebbezésről volt szó. Elmondta, hogy a márciusi
diplomaosztó lehet, hogy két időpontban fog zajlani. A külföldi egyetemekkel közös
szerződésekről is szó volt (alabamai egyetemmel kapcsolatban). A nyugdíjazással lehet, hogy
nem lesz akkora probléma, ahogy azt korábban jelezték.
Csütörtökön Kari Tanács ülés lesz. A múltkori ülésen megválasztott tagok mennek ismét.
Nagy Edit helyett Somogyi József vesz részt az ülésen. A Kari Tanács napirendi pontjai
megtalálhatóak a gpk.bme.hu oldalon.
Megérkezett Kun Levente.
Szipka Károly elmondta az MSc felülvizsgálatot mindenki megfelelően elvégezte,
megköszönte a segítséget.

EHK
Somogyi József elmondta, hogy a múlt heti ülésen Szabó Imre volt a vendégük. Ezek után
Farkas Patrik beszélt a sport ügyeket érintő témákról, illetve a Műegyetemi Jeges Estről. Az
EHK-ban a Diákközpont átszervezésével együtt, más bizottságok átszervezése is várható, így
a belső bizottságok is átszerveződhetnek. A Hallgatói Kintlévőségek Bizottsága is megalakult,
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akik a költségtérítések és különeljárási díjak behajtását fogják felügyelni. A felsőoktatási
reformokkal kapcsolatban szó volt arról, hogy a HÖOK további megbeszéléseket folytat a
kormánnyal. Szabó Balázs kérte, hogy a költségtérítéses rendszerről egy táblázatot
készítsenek a hallgatók tájékoztatásának céljából. Szipka Károly elmondta, hogy beszélt
Kovács Andrással, akitől arról érdeklődött, hogy mivel indokolja Szabó Imre távozását a DIK
vezetői posztjáról.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy múlt héten tartott Rendezvény Bizottsági ülést, majd a Kultúrhét
programjait ismertette. Elmondta újító ötleteit is a Harmadoló bállal kapcsolatban. A
Harmadoló bál és Kármán Nap póló illetve bögre mintáinak készítése folyamatban vannak.
Továbbá elmondta, hogy a héten kapja meg a Gépész gyűrű rendelésével kapcsolatos
információkat.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szipka Károly elmondta, hogy az MSc felülvizsgálattal kapcsolatos anyagok megérkeztek
hozzá és holnap estig szeretné elkészíteni a végleges verziót. Ennek a publikálásának a
mikéntjéről szeretne véleményeket kérni. Beszélt Dr. Bihari Péterrel egy fellebbezéssel
kapcsolatban. Szeretné kérni, ha a költségtérítéses képzésen az alapdíjra lehetne költségtérítés
csökkentési kérelmet beadni. Kérte Vígh Miklóst, hogy Dékáni Tanácson ezt a témát vesse
fel. Megemlítette, hogy a hallgatókat ösztönözni kellene, hogy az OHV adatlapokat töltsék ki.
Továbbá bejelentette, hogy jövő héten lemondana a Tanulmányi és Oktatási Bizottság vezetői
címéről, és szeretne pályázatot kiírni ezen posztra. A jelentkezési határidő február 17. 20:00.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy a Szociális pályázatok bírálása rendben zajlik.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy a printer kártyákat magas összegek terhelik. Szeretné, ha
öntevékeny körönként 10000 Ft-nyi összeget lehetne nyomtatni, amit egy
formanyomtatványon a BME Copy vezetne. Elmondta, hogy tegnap tartott Gazdasági
Bizottsági ülést, majd az ott megszavazott összegeket és a körök igényeit is ismertette.
Berta Katalin megkérdezte, hogy kik azok, akik támogatni tudják a Kollégiumi Társas- és
Szerepjáték Kör igénylését a GHK által megszabott feltétellel.
A GHK a döntést 15-0-0 arányban elfogadta.
Berta Katalin megkérdezte, hogy kik azok, akik támogatni tudják a nem szakmai körök
szakmai igényeit.
A GHK a döntést 14-0-1 arányban elfogadta.
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Berta Katalin megkérdezte, hogy kik azok, akik támogatni tudják az egyéb közösségi
igényeket.
A GHK a döntést 11-0-4 arányban elfogadta.
Berta Katalin megkérdezte, hogy kik azok, akik támogatni tudják a kulturális igénylést a
prioritásokkal együtt.
A GHK a döntést 15-0-0 arányban elfogadta.
Berta Katalin megkérdezte, hogy kik azok, akik támogatni tudják a sport igénylést a
prioritásokkal együtt.
A GHK a döntést 15-0-0 arányban elfogadta.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy ma volt Csicsely Tibornál egyeztetni. A költözési ívek szerint
haladt a költözés. Ma küldte el az egységes kollégiumi felvételi rendszerbe az elmúlt hat
félévben jelentkezettek adatait. Volt Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen, ahol szó volt arról,
hogy a felújítási listát lehetne frissíteni. Tájékoztatott arról, hogy a kollégiumi várólistát
folyamatosan tölti, a Gépészmérnöki kar minden kollégiumi férőhelye ki van használva. Egy
kollégiumi lopásról is beszélt. Fegyelmi felelősök megújításáról is szó volt. A HK tömbbe a
kulcsfelvételi listát is kell küldenie. Holnap Mentori ülésre megy.

Ösztöndíj Bizottság
Szabó Balázs ismertette az előző félévre vonatkozó ösztöndíjak legutolsó kifizetése utáni
pénzügyi keretet állását.

PR Bizottság
Rácz Virág elmondta, hogy jövő hét csütörtökön a Közlekedésmérnöki kar HK zh díjátadója
lesz, utána péntektől EHK hétvége. Perjési Péter február 27-én este nyílt kollégiumi ülést
szeretne tartani 19:00-tól. Március 1-én HK zh lesz, majd 12-én nyílt GHK ülés.

Sport
Mátics Zoltán elmondta, hogy a héten beszélgetett minden Sport Szakosztály, illetve annak
részlegeinek vezetői posztjára jelentkező személlyel. A fő vezetői posztra Újvári Zoltánt
javasolta. A szakosztály vezetésére neki voltak a legkomolyabb ötletei többek között a
külsősöknek öltözőt szeretne létrehozni. Továbbá a szertárban levő tételek személyes
átvételére is vannak ötletei. A sportszertár vezetői posztra Jákli Balázst, a kondi terem vezetői
posztjára Rózsavölgyi Balázst jelölné a meghallgatások alapján.
A Sportszakosztály vezetői posztjára Újvári Zoltán és Bodnár Dávid kapott jelölést.
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A GHK döntése alapján a vezető 10-5 arányban Újvári Zoltán lett.
A konditerem vezetői posztjára Rózsavölgyi Balázs és Bodnár Dávid kapott jelölést.
A GHK döntése alapján a konditerem vezetője 6-9 arányban Bodnár Dávid lett.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki el tudja fogadni, hogy a szertár vezetője Jákli
Balázs legyen
A GHK a döntést 15-0-0 arányban elfogadta.
Mátics Zoltán elmondta, hogy Cseh László visszajelzett, hogy el tud jönni a GHK által
szervezett Sport napra.
Tudomására jutott, hogy a recepciósok eddig térítésmentesen használhatták a konditermet.
Mátics Zoltán felvetette, hogy a dolgozók kapjanak kondibérletet.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki támogatja, hogy a mindenkori portások és a három
Primogen Fm. dolgozó kapjon kondibérletet.
A GHK a döntést 12-2-1 arányban elfogadta.

Egyebek, ki mit csinált az elmúlt 2 héten
Berta Katalin az MSc felülvizsgálatot, OHV statisztikát segített elkészíteni, a öntevékeny
körök számláival számolt el.
Kun Levente elmondta, hogy szombaton csapatépítő nap lesz, amit ő szervez. Múlt héten a
Sport szakosztály vezetőinek meghallgatásán volt. Továbbá részt vett a Szociális Bizottság,
Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülésen is. Volt Orbán Balázsnál egy megbeszélésen. A
Kúltúrhét szervezésével és az MSc felülvizsgálattal is foglalkozott.
Antal Laura az MSc felülvizsgálattal foglalkozott és Rendezvény Bizottsági ülésen volt.
Szabó Balázs az MSc felülvizsgálattal foglalkozott, Szociális pályázatokat bírált. Ösztöndíj
maradvány táblázatát készítette el.
Perjési Péter Szociális pályázatokat bírált. Kollégiumi Bizottsági ülést tartott.
Varró Gergő Szociális pályázatokat bírált, Gazdasági Bizottsági ülésen volt.
Nagy Edit Szociális pályázatokat bírált, Kollégiumi Bizottsági ülésen és Gazdasági Bizottsági
ülésen volt.
Szaller Ádám Jeges est jegyeket árult. Kari Tanulmányi Bizottsági, Gazdasági Bizottsági,
üléseken volt. Szociális Pályázatokat bírált. Az MSc felülvizsgálattal foglalkozott.
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Kovalovszki Máté Gazdasági Bizottsági, Kollégiumi Bizottsági, Tanulmányi és Oktatási
Bizottsági, Rendezvény Bizottsági üléseken volt. Az MSc felülvizsgálattal is foglalkozott.
Szociális pályázatokat bírált. Sport szakosztály vezetőinek meghallgatásán volt. Kun
Leventével volt Orbán Balázsnál.
Mátics Zoltán Kollégiumi Bizottsági, Gazdasági Bizottsági üléseken volt. Szociális
pályázatokat bírált. A Sport szakosztály vezetőinek meghallgatásán volt, kondikártyákat
gyártott, a Jeges estre jegyeket árult.
Szipka Károly az MSc felülvizsgálattal foglalkozott, Dr. Bihari Péterrel és Dr. Grőb Péterrel
is találkozott. EHK ülésen volt, és a HÖOK jelenlegi álláspontjáról érdeklődött és adott
tájékoztatást.
Somogyi József Szociális pályázatokat bírált. Erasmus fórumot tartott, amin sokan részt
vettek. A Káté-ba írt egy cikket. Projektort választott amit a GHK jóváhagyott.
Rácz Virág Szociális Bizottsági, Rendezvény Bizottsági, Kollégiumi Bizottsági, Gazdasági
Bizottsági üléseken volt. A kollégiumi folyosói festéses pályázatról és az Audmax felújításról
érdeklődött.
Nagy Ágnes az MSc felülvizsgálattal foglalkozott, illetve a Kármán Nappal kapcsolatos
teendőkkel.
Majláth Máté Gazdasági Bizottsági, Tanulmányi és Oktatási Bizottsági, Rendezvény
Bizottsági üléseken volt. Az MSc felülvizsgálattal foglalkozott. A Jeges estre jegyeket árult.
Vígh Miklós doktoranduszok internetéről és irodai állapotokról beszélt.
Ülés vége: 0:22
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Majláth Máté Lajos
Gépészkari Hallgatói Képviselet
jegyzőkönyvvezető

Vígh Miklós
Gépészkari Hallgatói Képviselet
elnök
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