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Vendégünk volt a Gólyatanács öt tagja, Sinkovics Bálint, Szigeti Milán, Német Roland,
Horicsányi Krisztina és Varga István.
Vendégünk volt a Gyártás Szakosztály új és előző vezetője, Szekeres Péter és Rónai Attila.
Rónai Attila elmondta, hogy megpróbálta a legtöbbet kihozni a szakosztályból és reméli,
hogy a későbbiekben is tovább tudják folytatni a munkát. Szekeres Péter elmondta, hogy
kapcsolat alakult ki a Gép- és Termék Tervezés Tanszék és a Gyártástudomány és technológia Tanszék között. Egyre több projektben szeretnének részt venni és számítanak a
Gépész Szakkollégium segítségére is.
Vendégünk volt a Kármán Stúdió volt vezetője Dobó Márton, aki elmondta, hogy
megpróbálta teljesíteni az elvárt feladatokat, de szeretné egy újabb embernek továbbadni a
vezetést. Bemutatta az új vezetőt, Varga Bálintot, aki elmondta, hogy egy éve tagja a körnek
és szeretné tovább vinni a stúdió munkáját, gördülékenyebbé tenni a feladatok elvégzését. A
korábban előjött problémák elkerülése miatt Vígh Miklós kérte, hogy a határidőket mindig
tartsák be. Varga Bálint elmondta, hogy további megkereséseket kaptak előadások
videózására.
Vendégünk volt még a Sport szakosztály jelenlegi és volt vezetője, Újvári Zoltán, a
konditerem új vezetője, Rózsavölgyi Balázs. Újvári Zoltán elmondta, hogy szemmel látható
változások történtek a szertárban, a konditeremben és a kardio teremben is. A szertári bérlési
rendszert gördülékenyebbé tették, azonban egy számítógépes rendszert is szeretnének a
kölcsönzésre bevezetni. A termeket kifestették, új ventillátorokat felszerelték, illetve új
eszközöket vettek a termekbe. A félév során a Kármán Bajnokságot és az Emeletek Közti
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb
1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.
e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu

-1-

2013.09.10.
emlékeztető
Sportversenyt is ők bonyolítják le, továbbá a Jeges Est szervezése is az ő nevükhöz fog majd
kapcsolódni. Perjési Péter a tornatermi szertár rendbetételéről kérdezett. Rózsavölgyi Balázs
elmondta, hogy erre vannak tervek, azonban a jelenleg ott levő eszközöket még el kell
pakolniuk. Szeretne új futópadokat beszerezni illetve a jelenleg nem működő eszközöket
megjavíttatni, melynek finanszírozására megpróbál szponzort szerezni. Továbbá a
Számítástechnika Szakkollégium és a Sport Szakosztály raktár helyiségeit szeretnék
összevonni és ott egy dühöngőszobát kialakítani.
Vígh Miklós megköszönte a körök vezetőinek a jelenlétet, akik ezután elhagyták a termet.

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy a mai dékáni tanácson szó volt a doktori iskolával
kapcsolatos észrevételekről az állami ellenőrzések miatt. Az egyetem egy modern szobrot
kapott a Bosch cégtől, melynek Bosch fa a neve. A brazil hallgatókkal problémák vannak a
tantárgyfelvételek esetében. Továbbá változott a nyílt nap kari vezetője, Dr. Szentannai Pál
helyett Csobán Attila lesz a későbbiekben. A tantárgyi adatlapok ellenőrzését Dr. Bihari
Péter végzi. A kari helységekben kockázatelemzést fognak végezni a félév során, amely
jelentős kiadásokkal fog járni. Kari tanács lesz október 10-én. Nagy Edittel a Babinszki Imre
pályázatokat átnézték, hiánypótlásra még van lehetőség. Megjelent a HVG felsőoktatási
rangsora, melyben arról ír, hogy a hallgatói kiválóságban jó a Gépészmérnöki Kar, azonban
oktatói kiválóságban nem. Végül Vígh Miklós elmondta, hogy a GHK választásról beszélt a
dékáni vezetésnek.
Vígh Miklós ezután röviden elmondta a GHK SzMSz változásait és az etikai kódex tartalmát.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Gépészkari HÖK SzMSz
módosítását és az etikai kódexszel való kiegészítését.
A GHK 12-0-1 arányban elfogadta.
Vígh Miklós ezután elmondta a GHK szavazás módosított határidőit.

EHK
Somogyi József elmondta, hogy költségvetési támogatás a felsőoktatásban 120 milliárd Forint
volt az évben, mely jövőre 50 milliárd Forinttal megnövekedhet. A kifizetési időpontokkal
kapcsolatban nem tudott tájékoztatást adni, azonban azt elmondta, hogy a szociális támogatás
kifizetési határideje nem ugyanaz, mint a többié. Az Auditorium Maximum terem felújítása
befejeződött, a padok cseréje nem volt benne az eredeti költségvetésben azonban ennek
kifizetését az EHK vállalta. Mivel a felújítást Gépészkari Hallgatói Képviselet támogatta,
ezért köszönetnyilvánító táblák lesznek kitéve. Kérte, hogy a kollégiumi fegyelmi kártyák
cseréje is minél hamarabb történjen meg, aki már nem hallgató illetve nem fegyelmi felelős
annak vissza kell vinnie a kártyákat az EHK irodájába. A Műegyetemi Információs Rendszer
(MIR) projekt tesztelései ma lezajlottak. Az Oktatási Monitoring Rendszer (OMR) jelenleg
fejlesztés alatt áll. Dr. Jobbágy Ákos felvetette, ha az oktatói eredmények publikusak, akkor a
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hallgatói eredményeknél miért nem lehet név és Neptun kód egymás mellett. A szociális
bizottságot érintő ügyekkel kapcsolatban nincs hír.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a múlt héten lezajlott a Kollégistaavató. Megköszönte a
segítséget. A Gólyahajó jegy eladása zajlik, szeretne kisorsolni 2 darab Gólyabál jegyet az
elővételi jegyárusítási időszak alatt. A jövő hét elején szeretne Rendezvény Bizottsági ülést
tartani, ahol a tombola kérdése és a Gólyabál szervezése lesz a fő téma. Az EHK képviselők
tiszteletjegyet kapnak a rendezvényre.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy a GHK tagjainak szociális pályázatát a héten elviszi az EHK
irodába. A pályázatok bírálása folyamatban van, szeptember 20-ig vannak időpontok kiírva.
Szeretné, ha addig befejeződne, de 23-án hétfőn délelőtt még hiánypótlásra lesz lehetőség.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy a Szilárdságtan nevű tantárggyal kapcsolatos problémák
megoldódtak és a Műszaki Mechanika Tanszék által oktatott tárgyak tárgykövetelményei is
rendben vannak. Több gólya által küldött e-mail érkezik azzal kapcsolatban, hogy az
Anyagismeret és a Mikro és makroökonómia tárgyakat csak óraütközéssel tudták felvenni,
ezért az Anyagtudomány és Technológia Tanszék újabb időpontokat írt ki. A szigorlatokat a
későbbiekben csak méltányossággal lehet utólag felvenni, szakmai gyakorlatot viszont a
Neptun 999-es kérvényével. Csütörtök éjfélig lehet az Áramlástechnikai Gépek nevű tárgy 4.
vagy 5. heti elővizsgájáról szavazni. Szaller Ádám elmondta, hogy a TOB kisokos készül, de
nem tudott haladni vele a héten. Vígh Miklós elmondta, hogy pénteken volt kérvényeket
bírálni Dr. Bihari Péterrel. Csütörtökön Külső Oktatási Bizottsági ülés, a közeljövőben pedig
Kari Tanulmányi Bizottsági ülés is lesz. Antal Laura elmondta, hogy a szakdolgozat írás
jelentkezéséről semmi információt nem kaptak az érintett hallgatók. Szaller Ádám elmondta,
hogy ez több tanszék hibája, így a határidőket meghosszabbították. Szipka Károly elmondta,
hogy az Ipari termék- és formatervező szak 2010-es tanterve rosszul lett összeállítva, ami
miatt több hallgatónak problémája akadt. Erről szeretné, ha az érintett hallgatók Neptun
üzenetet kapnának.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy a kollégiumi beköltözések kisebb problémával lezajlottak. A
nyári külföldi hallgatók költözései nem zajlottak le időben, de sikerült orvosolni a
problémákat. Szeretne Kollégiumi Bizottsági ülést tartani, vasárnap este pedig a külsős
kollégiumi kártyákat elkészíteni. Ezután a várólista jelenlegi helyzetéről adott tájékoztatást.
Perjési Péter egy ösztöndíj listát kért a kollégiumi csalások felülvizsgálata miatt, és elmondta,
hogy csütörtökön mentori ülés lesz.
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Kovalovszki Máté bemutatta a kollégiumi szintfelelősnek jelentkezettek listáját. Két
jelentkezés nem volt érvényes. Bemutatta a Perjési Péterrel közösen készített javaslatukat.
Mivel egyes szintfelelősök korábbi munkáival problémák akadtak, így két másik javaslat is
érkezett. A szavazás után az alábbi hallgatók lettek az őszi félév szintfelelősei: Várkonyi
Zsombor 0. szint, Lőrincz Zsuzsanna 1. szint, Mátyás Péter 2. szint, Szaller Dávid 3. szint,
Kepes András 4. szint, Nagy Tibor 5. szint, Horváth Milán 6. szint, Szvetlik Kitti 7. szint,
Jóvér Ákos 8. szint, Bogár Bence 9. szint.

PR Bizottság
Rácz Virág elmondta, hogy egy újabb Gépészhíreket szeretne szeptember 19-én küldeni.
Szipka Károly elmondta, hogy statisztikát szeretne készíteni arról, hogy mely karok milyen
arányban vesznek részt az Egyetemi Sportnapon. Varró Gergő elmondta, hogy a GHK
kérdőív kiértékelését szeretné még a héten befejezni, ebben a bizottságvezetők tevékeny
közreműködésére számít. Rácz Virág elmondta, hogy aki a KÁTÉ-ba szeretne megjelentetni
cikket, az küldje el neki minél hamarabb.
Szaller Ádám elhagyta a termet.
Rácz Virág elmondta, hogy Gépész Szakkollégium költései rendeződnek, a rendezvényekre
szánt költségekből nem költöttek még el mindent és van egy tételmódosításuk is. Szeretnének
megszervezni egy szakmai gyárlátogatást a hónapban és utána elkezdik az SzMSz-ük
módosítását is.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy kiküldte az időpontokat, hogy a körök meddig pályázhatnak
szakmai, közösségépítési és póló támogatásokra. A közösségi vezetők szeptember 15-én
éjfélig küldhetik el az igényléseiket a GHK-nak. Berta Katalin szeptember 16-án egy
Gazdasági Bizottsági ülést szeretne tartani a GHK ülés előtt, ahol a GHK dönt az előzetes
eredményről. A közösségi vezetői ülést szeptember 22-én vasárnap, szeptember 25-én szerdán
vagy 26-án csütörtökön tartaná. Szeptember 29-én a GHK meghozza a végleges döntést.
Varró Gergő a Kultúr- és Sport keret költéséről kérdezett. Berta Katalin elmondta, hogy
ezzel jól állunk, nincs probléma.

Egyebek
Vígh Miklós a jövő heti GHK ülésről beszélt. Mivel szeptember 16-án nincs oktatás, így az
ülés este 18 órakor kezdődik.
Kun Levente elmondta, hogy az őszi HK hétvégére szeretne időpontot lefoglalni. Erről a
döntés az alakuló ülés után várható.
Mátics Zoltán elmondta, hogy a Kármán Bajnokság elindult. Újabb két sportoló érkezik a
Kármán Tódor Kollégiumba interjút adni.
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Ülés vége: 22:35
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Vígh Miklós
Gépészkari Hallgatói Képviselet
elnök

Majláth Máté Lajos
Gépészkari Hallgatói Képviselet
jegyzőkönyvvezető
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