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Vendégünk volt Újvári Zoltán a Sport Szakosztály új vezetője. Bemutatkozott és elmondta
jövőbeli terveit. Elmondta, hogy vasárnap tartott egy ülést ahol megbeszélték a féléves
teendőket és elkezdték a kondi bérletek osztását is. A szertár és kondi felelősök leltárt fognak
készíteni a jelenleg a szertárban levő eszközökről. A régi eszközöket is feljegyeznék és újakat
is vennének. Takarítást is rendszeressé tennék. Versenyeket is szeretnének szervezni, így
többek között a szintek közötti bajnokságot. További sportágak oktatását is szeretnék
elérhetővé tenni.
Megérkezett Somogyi József és Szabó Balázs.
Kun Levente megkérdezte, hogy mit gondol a többi vezetőről. Újvári Zoltán elmondta, hogy
elégedett a vezetőkkel és szeretné, ha összeszokna a csapat. Perjési Péter a leltár
ügyintézéséről tájékoztatta. Berta Katalin elmondta, hogy szabályzatot tegyenek ki a
konditerembe és szeretne egy konditerem igényfelmérési kérdőívet is kérni. Szabó Balázs az
igényléssel kapcsolatban tájékoztatta Újvári Zoltánt, aki a hétre ígért, hogy elkészítik a
féléves igénylésüket. Mátics Zoltán elmondta, hogy van egy leltárja a meglevő eszközökről.

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy volt Dékáni Tanácson, ahol a költségtérítéssel kapcsolatos
témákról volt szó. Biztossá vált, hogy csak egy diplomaosztó ünnepség lesz tartva a félévben.
A szakirányról szóló tanúsítvány mellékletként bele fog kerülni a diplomába. A múlt heti kari
tanácsról is beszélt ahol MSc felülvizsgálat is téma volt. A hétvégi HK-s rendezvény
eredményről, az ülések hosszáról, illetve a pontos kezdésekről is beszélt.
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EHK
Szipka Károly elmondta, hogy Kettinger Ádám helyet Jámbori Attila került az EHK-ba. Az
ülésen Szabó Imre beszámolt a Diákközpont (továbbiakban: DIK) elégedettségi
eredményeiről. Megtörtént a bizottságok felosztása illetve a későbbiekben zárt EHK
bizottságok lesznek. A DIK átalakításokkal nem történt egyelőre előrelépés, de március 14ére várható erről írásos anyag. Elkezdődött a 2013. évi költségvetés összeállítása is. A HÖKDÖK rendszerben nincs változás egyelőre. A Primisszel tárgyalások lesznek a tulajdonukban
álló büfékkel kapcsolatban. Az Egyetemi BME ösztöndíj pályázati kiírás el lett fogadva.
Továbbá lesz egyetemi szintű OHV díjazás is. Az Építészmérnöki karon oktatási dékán
helyettes csere volt. Szó volt arról, hogy a Nemzeti Felsőoktatási Törvény változni fog
tavasszal. A kollégiumba sokan nem költöztek be, így új helyek lesznek kiosztva. A HÖOK
kerekasztal beszélgetést folytat a kormánnyal. Szó volt a Hallgatói Hálózat jelenlegi
ténykedéseiről is.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy a Design Szakosztály tételei közül egy tétel az EHK által már
támogatva lett. Emiatt a GHK-tól való igénylés le lett nullázva. A másik probléma a
Mechatronika Szakosztály egyik tételével volt. Továbbá beszámolt arról, hogy holnap
közösségi vezetői ülést fog tartani. Beszélt Orbán Balázzsal, akivel a félévre szóló
analitikákat átalakították. Elmondta, hogy Orbán Balázs a rendezvény köröket szeretné
felülvizsgáltatni.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szipka Károly elmondta, hogy továbbította az MSc felülvizsgálat eredményeit Dr. Bihari
Péternek és vár a véleményezett anyagra. Az MSc felülvizsgálathoz kapcsolódó BSc
felülvizsgálat jelenleg már zajlik. Továbbá elmondta, hogy hallgatói státuszproblémák
vannak. Elmondta még, hogy hallgatói kérvény bírálás is volt a héten, és megérkeztek a nem
saját hibás utólagos tárgy leadási kérelmek is.
Szipka Károly bejelentette bizottságvezetői posztról való lemondását.
Vígh Miklós a GHK nevében megköszönte a munkáját.
A posztra három pályázat érkezett, de a határidőig csak Szaller Ádám küldte be pályázatát.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a Tanulmányi és Oktatási
Bizottság vezetője Szaller Ádám legyen.
A GHK 15-0-0 arányban megválasztotta.

Rendezvény Bizottság
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Kun Levente elmondta, hogy a Kármán Napi bögrére a füstszínű poharat szeretné.
Megkérdezte, hogy ki az, aki ezzel egyet ért.
A GHK 15-0-0 arányban támogatta.
A Kármán Napi póló minta is megérkezett, illetve ezen tételek árairól is tájékoztatott. A
Kultúr Hétre a tavalyi sztárfellépők elfogadták a meghívást. A Harmadoló estre tavaly külső
cég készítette az ételt, idén is ugyanezzel a céggel szeretné intézni. Kun Levente elmondta,
hogy a költségvetést minél hamarabb elkészíti, és a meghívókat is elküldi az érintett
hallgatóknak. A Kármán Nap feladatai is rendeződnek és az előfeladat is lassan megérkezik.
Rácz Virág elmondta, hogy ha a Polimertechnika Tanszékesek csinálja a nagy feladatot,
akkor szeretnének támogatást kérni. Dr. Fazekas Miklós elfogadta a Kármán Napi zsűri
elnöki posztot. Továbbá szó volt arról, hogy a sörpadok rendeződnek, újak lesznek rendelve.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy véget ért a szociális pályázatok bírálása. Ezen kívül Somogyi
József elmondta, hogy a portállal kapcsolatos ügyintézés tovább folytatódik. Varró Gergő
szeretné kérni, hogy a szociális pályázatokkal kapcsolatos észrevételeket egy dokumentumban
össze lehetne gyűjteni. Nagy Edit hozzátette még, hogy a régi pályázatokat az EHK irodába
be kell vinni.

PR Bizottság
Rácz Virág elmondta, hogy a hétvégén szó volt arról, hogy a GHK tevékenységéről havi
beszámoló készülne, amely a kari honlapra is felkerülne. A hallgatók véleményét szeretne
kérni a GHK-ról, erre egy kérdőívet talált ki, amely online kitölthető lesz. Varró Gergő, Rácz
Virággal beszélt, hogy először egy általános kérdőív lenne a GHK-val kapcsolatos
elégedettségről, majd a tervezett kérdéseket mutatta be. Rácz Virág a közeljövőben nyílt
kollégiumi bizottsági ülést szeretne szervezni.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter kérte Kovalovszki Mátét, hogy a szintfelelősökről alkotott véleményét mutassa
be. Egy kérdéses szint volt a 9. emeleté. Kovalovszki Máté erre a posztra Bogár Bencét
javasolta.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki tudja támogatni a javasolt személyeket.
A GHK 14-0-1 arányban elfogadta a javasolt személyeket.
Perjési Péter elmondta, hogy volt mentor ülésen a múlt héten. Múlt héten ruhalopás történt,
erről is beszámolt. Elmondta, hogy néhány héten belül edény kommandó várható. A fegyelmi
pontok listája folyamatosan frissül. A mentorok véleményezésére is kérdőívet lehet majd
kitölteni a közeljövőben. Beszélt arról is, hogy ezen túl a 9. emeleti közösségi helyiségben
csak mentori ellenőrzés után lehet rendezvényt tartani. Beszélt még a Mentor gárda
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költségvetéséről. Szó volt arról, hogy a tornaterem kulcsfelvételével problémák vannak.
Holnap éjfélig kérte a véleményeket a kultúrfallal kapcsolatban. Egészségnapos teendőkről is
szó volt. Elmondta, hogy a várólista feltöltéssel jól áll. A fegyelmi felelősök kártyáiról is
beszélt. A Schönherz Parkett Klubból érkezett egy megkeresés, hogy táncot szeretnének
oktatni a Kármán Tódor Kollégiumban azonban a termek sajnos telítettek. Tájékoztatásként
még elmondta, hogy a kollégiumi kártyák a jövő hét folyamán elkészülnek.

Sport
Mátics Zoltán elmondta, hogy a szakosztály keretein belül kick box, kempo, zumba és
aerobic oktatásokon lehet majd részt venni. A foglalkozásokon való részvétel mikéntjéről is
tájékoztatást adott. Beszélt még a 24 órás foci bajnokságról is. A kondikártyák számának a
limitét is átállította. A Jeges est bevételével is elszámolt és beszélt a teremfoglalással
kapcsolatos témákról is. Vígh Miklós elmondta, hogy Orbán Balázzsal beszélt a kempo és az
aerobic bérlet árának rendezéséről is. A GHK előzetes egyeztetése alapján kempo bérlet 8000
Ft, az aerobic 6000 Ft, az alkalmi jegy mind a kettőre egységesen 500 Ft lesz.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki ezt el tudja fogadni.
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta.

Ösztöndíj Bizottság
Szabó Balázs elmondta, hogy az ösztöndíj lista feltöltési határideje hétfő, azonban az előzős
féléves tanulmányi átlagokat még nem kapta meg, amennyiben megérkezik, vasárnap szeretne
egy ösztöndíj bizottsági ülést tartani.

Egyebek, ki mit csinált az elmúlt héten
Kun Levente a Kultúr héttel kapcsolatos dolgokkal foglalkozott.
Berta Katalin OHV statisztikát csinálta, Orbán Balázzsal és az öntevékeny körök vezetőivel
elszámolt a januári számlákkal.
Perjési Péter irodai eszközöket vett, és a kollégiumot érintő ügyekkel foglalkozott.
Varró Gergő szociális pályázatokat bírált.
Kovalovszki Máté szociális pályázatokat bírált, szintfelelős posztra jelentkezőkkel
beszélgetett, takarított, Slip szervezés jelenlegi helyzetéről adott tájékoztatást.
Nagy Edit szociális pályázatokat bírált, szintfelelős posztra jelentkezőkkel beszélgetett,
takarított
Mátics Zoltán elmondta, hogy két olimpikon visszamondta a jelenlétét a Kultúr heti
beszélgetésről, volt a Sport Szakosztály alakuló ülésén, kondikártyákat osztott, HK fogadási
időben ügyelt.
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Szaller Ádám szociális pályázatokat bírált, Kari Tanulmányi Bizottsági ülésen volt, illetve a
hétvégi csapatépítésen.
Szabó Balázs csütörtökre egy HK estet tervez, holnap gólyatanács ülést tart Rácz Virággal. A
gólyatanács jövőbeli programjairól beszélt. Szeretné, ha a Kármán napon indulna GHK
csapat, melyet Nagy Edit szervez. A Kármán Tódor Kollégiumért Alapítvánnyal kapcsolatos
előrelépésről beszélt. Bejelentette, hogy lemond minden sporttal kapcsolatos ügyéről és átadja
Mátics Zoltánnak.
Somogyi József a video projekthez szeretne egy kapcsolattartót kérni. Elmondta, hogy idén 63
Erasmus pályázat érkezett be, amit a héten szeretne elbírálni néhány segítővel.
Szipka Károly a Tanulmányi és Oktatási Bizottságos ügyeket intézte.
Rácz Virág volt Szakkollégium ülésén, Kari tanácson és a Doktorandusz ülésen. Elkészített
egy póló mintát a Harmadoló estes pólóra. Továbbá jelezte, hogy a Sport Szakosztály pólót
szeretne igényelni.
Nagy Ágnes a Kármán nappal kapcsolatos ügyeket intézte.
Antal Laura Kari tanácson volt.
Majláth Máté a Sport Szakosztálynak kondikártyát segített osztani, plakátot tervezett.
Vígh Miklós kért egy embert, aki a kari honlap felhasználó barátságának felülvizsgálatát
elvégzi. A Polimertechnika szakosztály SzMSzével kapcsolatban nem volt ellenvetés így
megalakultak. A KTSzK vezetőségében csere történt. A januári beszámolókat február 21-ig
kell elküldeni neki. Megkeresés érkezett, hogy egy másik főző kör alakulna, azonban a
javaslata az, hogy csatlakozzanak a már meglevő Köret körbe.
Ülés vége: 23:06
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Gépészkari Hallgatói Képviselet
jegyzőkönyvvezető
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elnök
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