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Vendégünk volt Kovács Aurél, a Kollégiumi Társas- és Szerepjátszó Kör volt vezetője, aki
beszámolt az előző féléves rendezvényeikről. Több rendezvényük is sikeres volt és ennek
okán új társas játékokat vettek. Az új elnök Hajdú Róbert lett, aki szintén bemutatkozott és
elmondta a félévre vonatkozó terveiket. A játékok kölcsönzését elektronikus formában
szeretnék a későbbiekben lebonyolítani. Továbbá vendégünk volt Szakács József a
Polimertechnika Szakosztály vezetője is. Két éve alakultak azonban kisebb sikerrel tudtak
működni. Ebben a félévben új lendülettel szeretnék a munkájukat folytatni és már egy sikeres
előadáson is túl vannak. Idén még lesz előadásuk és gyárlátogatásuk is. Jövőbeli terveik közt
szerepel több előadás is, projekteket szeretnének csinálni, támogatókat keresni és a jelenlegi
taglétszámukat bővíteni.

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy volt ma Dékáni Tanácson, ahol szó volt arról, hogy Dr.
Örvös Mária az Eötvös József-díjra, és Prof. Dr. Vas László Mihály a Magyar
Felsőoktatásért Emlékplakett díjra támogatva lettek. A hétvégi EHK vezetőképzőn megtartott
szabályzat változtatásokról szóló előadásról tájékoztatta a képviselőket.
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EHK
Somogyi József elmondta, hogy Rémai Zsolt volt a vendégük, aki a Kollégiumok Osztály
költségvetéséről beszélt. A kormány nem tartotta az ígéretét a PPP-s kollégiumokkal
kapcsolatban és a deficit már igen nagy összegekre rúg a BME PPP-s kollégiumok esetében.
Ezen kívül beszélt még a felújítási keretekről. A normatíva költségvetésről és a
maradványosztásról is szó volt. A szociális támogatások összegeiről is beszéltek.
Szipka Károly elmondta, hogy az Egyetem Díszpolgára cím és Magyar Felsőoktatásért
Emlékplakett díj át lett adva. Szó volt a tiszteletbeli doktori címekről is. A BME felvételi és
átvételi szabályzata is téma volt. A BME TTK SzMSz-e is el lett fogadva. Az Ispánki József
emléktábla el lett fogadva, és a Baross Gábor kollégium falára ki lett helyezve. A kiválósági
támogatásként az egyetem 570 millió forintot kapott. A felsőoktatási kerekasztalnál nem
történt előrelépés.
Somogyi József elmondta, hogy a PRIMISZ-es büfék ügyével kapcsolatban tárgyalások
folynak. A Schönherz Zoltán kollégiumban levő büfé üzemeltetéséből ki akar lépni, illetve a
Kármán Büfén javítani szeretne. A Budapesti Corvinus Egyetem a Duna-parti Egyetemek
Regattája 2013 sporteseményt szeretné szervezni. A BME EHK is támogatja az eseményt. A
sport- és kultúr pályázatokról a csütörtöki EHK ülésen lesz szó. A gödi mérőtelep támogatást
kapott. Az Aud. Max. előadó teremmel kapcsolatos támogatásokról is szó esett.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy tegnap volt Dr. Härtlein Károlynál, aki a kultúrhéten tart
előadást. Ezen kívül bemutatta a Kultúrhét költségvetési tervezetét.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy a nem saját hibás tantárgy felvétel leadásos kérvények bírálása
megtörtént a múlt héten. A tanszéki felülvizsgálatok jelenleg folynak. Az MSc
felülvizsgálattal kapcsolatban a kérdőívek ki lettek töltve, a BSc felülvizsgálati anyagok
összeállításával kapcsolatban is jelenleg egyeztetések folynak. Beszélt még az OHV
kitöltéséről is.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy 559 elbírált szociális pályázat volt a félévben. Rácz Tamással
beszélt a problémás esetek ügyében.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy tegnap tartott Gazdasági Bizottsági ülést, ahol a sport igényeket
és a Közösségi vezetői ülés utáni igényeket beszélték meg. Ezek után bemutatta a Sport
igényléseket.
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Sport szakosztály szertár
igénylését.
A GHK 15-0-0 arányban szavazott.
Ezt követően Berta Katalin bemutatta a konditerem igénylést.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Sport szakosztály konditerem és
felújítás igénylését?
A GHK 15-0-0 arányban szavazott.
Ezt követően Berta Katalin bemutatta a körök igénylését is.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a körök szakmai és közösségi
igényléseit
A GHK 13-0-2 arányban szavazott.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy volt Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen. Beszélt a portál
rendszer fejlesztéséről illetve a kollégiumi fegyelmi felelősök kártyáinak jelenlegi
beérkezéséről. Elmondta, hogy a teljesítmény alapú támogatás ügyében jól állunk. Szó volt
arról, hogy kevesen jelentkeztek ebben a félévben a kollégiumi férőhelyekre. Elkészítette a
kollégiumba jelentkezettek beírt- és valódi átlagainak listáját, majd bemutatta a kollégiumi
felújítási lista jelenlegi helyzetét.

Ösztöndíj Bizottság
Szabó Balázs bemutatta a végleges félévi tanulmányi ösztöndíjról szóló tájékoztatást, majd a
féléves közösségi, sport, kari BME, szakmai ösztöndíjak kiírását.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki támogatni tudja, hogy a bemutatottak alapján
elfogadásra kerüljenek a kiírások.
A GHK 15-0-0 arányban szavazott.
Továbbá szó volt az ösztöndíj fellebbezésekről az egyetemi karokon belüli átjelentkezések
esetében.

PR Bizottság
Rácz Virág elmondta, hogy a Kollégiumi fórumot elnapolta.
Varró Gergő a GHK-ról szóló kérdőívről beszélt és ennek további véleményezését kérte.
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Vígh Miklós a HÖK rendszert érintő fejleményekről is beszélt. Az interneten megjelent
cikkek kapcsán szó volt erről a Dékáni Tanácson is, ahol részletesen ismertette a HK
működését. A kari vezetés nyugtázta, hogy a karon rendben működik a HÖK rendszer. Ezek
után Szipka Károly beszélt, a Magyar Nemzet egyik riportere által a HÖK vezetőinek küldött
leveléről is.

Egyebek, ki mit csinált az elmúlt héten
Vígh Miklós a HK zh-ról beszélt.
Perjési Péter Gazdasági bizottsági, Kollégiumi bizottsági ülésen volt. Érdeklődött a Kármán
napos GHK csapatról. Továbbá megemlítette a kollégiumi mentorok kérdőívének
kitöltöttségének helyzetét.
Berta Katalin a múlt héten közösségi vezetői ülésen volt. Volt ezen kívül Ösztöndíj bizottsági
ülésen és tartott Gazdasági bizottsági ülést. Az Erasmus pályázatok bírálásában is részt vett.
Kun Levente fegyelmi tárgyaláson volt. A köret kör vezetőivel egyeztetett, EHK hétvégén
vett részt, Ösztöndíj bizottsági ülésen volt, a kifizetési listát segített elkészíteni, Dr. Härtlein
Károllyal egyeztetett a Kármán napos előadásáról.
Kovalovszki Máté Gazdasági bizottsági, Ösztöndíj bizottsági ülésen volt, és az ösztöndíj lista
előkészítésén is részt vett.
Varró Gergő részt vett az EHK hétvégén, Gazdasági bizottsági, Ösztöndíj bizottsági ülésen
volt.
Nagy Edit a Kármán napi GHK csapatról érdeklődött. Gazdasági bizottsági, Ösztöndíj
bizottsági ülésen volt és részt vett az EHK hétvégén.
Szaller Ádám Gazdasági
felülvizsgálaton vett részt.

bizottsági,

Ösztöndíj

bizottsági

ülésen

volt.

Tanszéki

Mátics Zoltán Gazdasági bizottsági és fegyelmi ülésen volt. Beszélt Szabó Klárával a
Kultúrhéten tartandó interjúval kapcsolatban. Kondi kártyák készítésében vett részt.
Szabó Balázs Ösztöndíj bizottsági ülést tartott, tanszéki felülvizsgálatban vett részt.
gólyatanácsosok GHK-s feladatokba bevonásáról és ülésekre meghívásáról beszélt.

A

Szipka Károly MSc felülvizsgálatot fejezte be. Erasmus pályázatokat bírált, EHK, Gazdasági
bizottsági, Ösztöndíj bizottsági üléseken volt.
Somogyi József EHK hétvégén, Ösztöndíj bizottsági ülésen volt. Ezeken kívül az Erasmus
pályázatokat bírálta.
Rácz Virág az Erasmus pályázatokat bírálta, Gazdasági bizottsági ülésen volt, illetve az EHK
hétvégén is részt vett.
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Nagy Ágnes az EHK hétvégén vett részt, Erasmus pályázatokat bírált. A héten fogadási
időben ügyelt és takarított. Továbbá a Kármán nap ügyeit intézte.
Antal Laura Ösztöndíj bizottsági ülésen volt.
Majláth Máté Gazdasági bizottsági, Ösztöndíj bizottsági ülésen volt. Kultúrhét plakátját
helyezte ki a folyosói hirdetőtáblákra, kondi kártya nyomtatásban vett részt, jegyzőkönyveket
készített és új nyomtató beszerzését intézte.
Vígh Miklós a januári beszámolókat értékelte és elmondta, hogy a múltkori javaslat alapján a
márciustól heti szinten kéri be ezeket a GHK tagjaitól.
Ülés vége: 23:00
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Majláth Máté Lajos
Gépészkari Hallgatói Képviselet
jegyzőkönyvvezető

Vígh Miklós
Gépészkari Hallgatói Képviselet
elnök
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