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Kimentést kért Hiányzott

Kezdés: 20:10
Vendégünk volt a Gólyatanács két tagja Német Roland és Horicsányi Krisztina.
Megérkezett Szabó Balázs.

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy ma volt Dékáni tanácson. Itt szó volt arról, hogy a
tanszékek nem küldik az MSc felülvizsgálattal kapcsolatos oktatói kérdőíveket. Lesz egy
időszakon kívüli felvételi vizsga, egy hallgató esetében. Továbbá szó volt a 210 plusz 10%-ot
meghaladó kreditek felvételről is.
Megérkezett Antal Laura és Nagy Ágnes.
Ismét szó volt a külföldről érkező cserediákokról. A Magyar Mérnök Kamara jelezte, hogy
szeretne Kármán Tódor emléknapot tartani, Kármán Tódor tiszteletére. Változás történt, a
TDK bizottság titkári posztjáról Czmerk András lemondott. A doktorandusz ösztöndíjjal
problémák voltak, két hallgató nem kapta meg. A Dékáni tanács után Dr. Kossa Attila és Dr.
Grőb Péter érkezett az órarendszerkesztéssel kapcsolatban. A blokkosítás kérdéséről is szó
esett az MSc képzés esetén.
A mai ülést követően a kari EHK delegáltak HK ülésen kívül fognak beszélni bővebben az
EHK ügyekről. Elmondta, a Kari tanácson elhangzottakat. Minden felterjesztés el lett
fogadva, így a GPK életmű díj is. Jövő hét szerdán 14:00-kor ismét Kari tanács lesz.
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki elfogadja, hogy amennyiben Antal Laura és Perjési
Péter, nem tud a kari tanácson részt venni, akkor Kovalovszki Máté és Kun Levente
helyettesítse őket.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta.

EHK
Szipka Károly elmondta, hogy a HKT 2013-as költségvetése el lett fogadva. A szociális
rendszer átalakítása során az adatvédelmi szabályokra is nagy hangsúlyt kell fektetni. A
következő téma a normatíva jelenlegi helyzete volt, mely szerint nem lesz gond a jövőben, de
lehet, hogy késni fognak a hallgatói kifizetések. Szó volt még az EHK-KHK továbbképzésről
is.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy vasárnap tartott Kollégiumi bizottsági ülést, ahol a fő téma a
következő félévi kollégiumi kiírás és a bent maradási átlagok meghatározása volt.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki támogatni tudja, hogy az MSc gólyák
bennmaradóként részesülhessenek kollégiumi férőhelyben a 2. félévükben?
A GHK 7-8-0 arányban nem fogadta el a döntést.
Szó volt arról, hogy a kollégiumi felvételinél lehetne ösztöndíj index alapján felvételt nyerni.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki támogatja, hogy a következő félévi kollégiumi
kiírásban maradjon a jelenlegi KKI alapján történő felvétel?
A GHK 14-1-0 arányban elfogadta.
Perjési Péter a kollégiumi kiírás, korrigációs képletének változtatásáról is beszélt.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki szerint maradjon a kollégiumi felvételkor használt
képlet az egyes szakok esetén?
A GHK 10-2-3 arányban elfogadta.
Újra téma volt, hogy közösségi alapon csak egyszer lehessen képzési szintenként bekerülni
kollégiumba 1.0-s ösztöndíj index alatt.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki változtatna a közösségi bekerülés 1.0-s értékén ki
következő féléves kiírásban?
A GHK 3-10-2 arányban nem fogadta el.
Perjési Péter elmondta, hogy volt múlt héten mentori ülésen, ahol többek között szó volt arró,
hogy ismét lesz edény kommandó, illetve mentorok szobaellenőrzést fognak tartani.
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Csütörtökön egy klímákkal foglalkozó cég érkezik Old’s klímájának területfelmérésére, majd
árajánlatot is küld. Csütörtökön ingyenes bennalvás lesz a kollégiumban.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy a Sport Szakosztály létrájának beszerzése folyamatban van. A
HK hétvégéről szóló szerződéséről beszélt. A hétvégén lenne egy Gazdasági bizottsági
szekció. Erre témákat szeretne kérni mindenkitől. A teremigénylésre költhető pénzről is
beszélt. Kari Gazdasági Bizottsági ülésen volt ma, ahol a Kari tanácsi előterjesztéseket
készítették el. Végül a sporttámogatás elköltéséről is beszélt.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy a Kari Tanulmányi Bizottsági tagoknak április 12-i határidővel,
a problémás ügyeket el kell küldeni. Tantervek gyűjtése is fontos feladat, április 30-ig kell
elküldeni, a mintatantervek ez alapján frissítve lesznek. Elmondta, hogy a TOB kisokost
elkezdi írni. OHV nyereményekkel kapcsolatban elmondta, hogy a nyeremények egyetemi
szinten vannak sorsolva. Tankönyv támogatási program is téma volt. Szipka Károly elmondta,
hogy a 210 kredit, plusz 10 % felett felvett tárgyakért kiírt tételeket a mai nap visszavonták.
Az MSc oktatói kérdőívek kitöltése zajlik, ennek kiértékeléséhez emberekre van szüksége a
jövő hétvégén.

PR Bizottság
Rácz Virág elmondta, hogy tegnap tartott PR bizottsági ülést. 3. vizsgahét péntekén lesz a
közösségi grillezés, szombaton pedig a HK öregtalálkozó, majd pedig a búcsúztató.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy holnap találkozik Rátóti Jánossal, akivel a Szociális Rendszerről
fog beszélni. Ha a Szociális bizottsági részlegre van jelentkező akkor a HK hétvégén tartana
ülést.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a Gyűrűavató és végzősbál jegy áráról hamarosan dönteni kell.
Ezen kívül a korsó designjáról is beszélt.

Sport
Mátics Zoltán elmondta, hogy a 24 órás foci feladatainak beosztását elkészítette. Vígh Miklós
a Kármán Büfétől kért szendvicsekre árajánlatot.
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Majláth Máté megköszönte az iroda rendrakáskor nyújtott segítséget és részvételt.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja a HK tömbben levő sarokasztalt a GHK
a Sport Szakosztálynak odaadja?
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta.

Ösztöndíj Bizottság
Szabó Balázs elmondta, hogy a Kari BME ösztöndíj felszólalásai nem minden esetben voltak
jogosak. Sport ösztöndíj esetén is több elutasított felszólalás volt.
Szabó Balázs megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a felszólalásokat?
A GHK 14-0-1 arányban elfogadta.
Ezután a Sport ösztöndíj eredményeit mutatta be.
Szabó Balázs megkérdezte, hogy ki az aki el tudja fogadni a Sport ösztöndíj eredményeit?
A GHK 13-0-2 arányban elfogadta.
Ezután a Kari BME ösztöndíj eredményit mutatta be.
A GHK döntése alapján a következő félévtől a kritériumnak számító nyelvvizsga már nem
számít bele a Kari BME és a Szakmai ösztöndíjak értékelésekor.
Ezután a GHK többkörös szavazásban szavazott az egyes ösztöndíjakra szánt összegekről.
Szabó Balázs feltette a kérdéseket:
Ki az, aki úgy gondolja, hogy a Kari BME ösztöndíjra 1.200.000 Ft-ot osszon ki a GHK?
A GHK 12 tagja szavazott erre.
Ki az, aki úgy gondolja, hogy a Kari BME ösztöndíjra 1.000.000 Ft-ot osszon ki a GHK?
A GHK 3 tagja szavazott erre.
Ki az, aki úgy gondolja, hogy a Szakmai ösztöndíjra 1.200.000 Ft-ot osszon ki a GHK?
A GHK 12 tagja szavazott erre.
Ki az, aki úgy gondolja, hogy a 1.500.000 Ft-ot osszon ki a GHK?
A GHK 4 tagja szavazott erre.
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Így mind a Kari BME, mind a Szakmai ösztöndíjra 1.200.000 Ft-ot oszt ki a GHK.
Volt egy hallgató, akinek az adóazonosítója nem volt benn a rendszerben és nem kapott
ösztöndíjat már 2 féléve. Az őszi félévre kaphatna, de a tavaly tavaszit már nem kapja meg.
A GHK többkörös szavazást tartott a kérdésről.
Szabó Balázs feltette a kérdéseket
Ki az, aki egyik félévre szóló ösztöndíjat sem ítéli meg a hallgatónak?
A GHK 0 tagja szavazott erre.
Ki az, aki támogatja, hogy csak az őszre vonatkozó ösztöndíjat kapja meg a hallgató?
A GHK 15 tagja szavazott erre.
Ki az, aki támogatja, hogy mindkét félévre vonatkozó ösztöndíjat megkapja a hallgató?
A GHK 1 tagja szavazott erre.

Egyebek
Kovalovszki Máté a Slipről beszélt, és elmondta, hogy voltak Kapu Tiborral, Orbán
Balázsnál. A hangosítás és a színpad ügye már rendezve van. Holnap találkozik a Goldmann
György téren a szervezést segítő háttéremberekkel. Utolsó estére hívnak majd takarító
társaságot. A MISZ tulajdonában levő hot-dogos kocsi üzembe lesz állítva a rendezvény alatt.
Az összes fellépővel forgatnak promóciós videót. A WC-k gyakrabban lesznek takarítva. Somogyi
József költségvetési tervezetet kért. Orbán Balázs nem kapta meg még a tavalyit sem.
Somogyi József a fényújságról kérdezett.
Varró Gergő az öntevékeny körök honlapon levő beszámolójáról kérdezett.
Ülés vége: 22:46
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Majláth Máté Lajos
Gépészkari Hallgatói Képviselet
jegyzőkönyvvezető

Vígh Miklós
Gépészkari Hallgatói Képviselet
elnök
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