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Vendégünk volt a Káté új főszerkesztője, Kruppa Gergely, aki elmondta, hogy komoly tervei
vannak a jövőre nézve. 2014-ben a jubileumi 40. év alkalmából megváltozik az újság arculata.
Szeretnének kísérőszínt belevinni az újságba, ami azt jelenti, hogy a nyomda plusz egy színt
nyom az újságba. Nagy Edit megkérdezte, hogy mennyi ideje van még tanulmányaiból hátra.
Kruppa Gergely elmondta, hogy most végez Mechatronika MSc képzésen és szeretné még
később is folytatni a vezetőségi munkát. Berta Katalin megkérdezte, hogy mi volt az oka a
gyakori vezető váltásnak. Kruppa Gergely elmondta, hogy Szabó Klára öreg Kátés lett és Peidl
Tamás csak ideiglenesen vette át a vezetést, így október óta már ő a vezető. Perjési Péter régi
hagyományok felelevenítéséről kérdezett. Kruppa Gergely elmondta, hogy szeretne tanári
aranyköpéseket is megírni az újságban kisebb portrékkal kiegészítve. Nagy Edit a főszerkesztő
helyettes személyéről kérdezett. Kruppa Gergely elmondta, hogy még jelenleg Takács Borbála
tölti be ezt a posztot. Vígh Miklós megköszönte, hogy eljött és bemutatkozott, majd Kruppa
Gergely elhagyta a termet.
Megérkezett Kun Levente Alex.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy a Káté főszerkesztője Kruppa
Gergely legyen.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
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Elnöki beszámoló
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy október 31-én volt Elnöki értekezleten. Daku Dávid
(Építészmérnöki Kar EHK delegált) a Hallgatói Sport Bizottságról és az alakulóban levő
Hallgatói Sport Testületről beszélt. Elmondta, hogy nem minden kar veszi ezt a munkát elég
komolyan. A koncepció kidolgozása után minél hamarabb szeretnék életbe léptetni ezt a
rendszert és a problémákat előre látni, mivel központosított szervezetben gondolkodnak és ez
több karra hatással lenne. A másik téma a Karrier Iroda által tartott képzések véleményezése
volt. Itt szóba jött a későbbi Kari Hallgatói Képviseletek továbbképzésének lehetősége is. Az
időmenedzsment tárgyalástechnika, vitakultúra azok a témák, amik a későbbiekben kurzusok
lehetnek. Nehéz eldönteni, hogy készségfejlesztés vagy Hallgatói Képviseleti témák
domináljanak. A trénerek mellet tapasztalt Hallgatói Képviselők lehetnének a segítők.
Véletlenszerű csoportok vannak jelenleg, eltérő érdeklődési körökkel ez sokszor problémát
okozhat a hatékonyságban. 2 hét múlva az Oktatás Hallgató Véleményezésének (később: OHV)
kitöltésére való motiváció lesz a téma, illetve az egyetemi rendezvényszervezés ötlete is. Antal
Laura megkérdezte, hogy más karokon is értékelik-e a Hallgatói Képviseletek a kari OHV
kitöltőket. Somogyi József elmondta, hogy egyes karokon igen, másol nem. Szabó Balázs
elmondta, hogy az OHV-nak egy gátja van, hogy nem a díjazásért kéne kitölteni, hanem az
eredmények miatt. Perjési Péter az értékelési módszerrel kapcsolatban tett észrevételt.

EHK
Somogyi József elmondta, hogy a múlt heti EHK ülésük témája volt a hallgatói kintlévőségek
helyzete. Jelenleg a postai levéllel történő felszólítások zajlanak. Belső Kollégiumi Bizottsági
ülésen a Vásárhelyi Pál Kollégium kiértékelése volt a téma. A gazdasági dolgokkal
kapcsolatban a normatíva keretekről volt szó. Vígh Miklós elmondta, hogy Rácz Tamással
beszélt a normatíváról. November 5-én 8:00-ig minden kifizetést fel kell tölteni a karoknak. A
tanulmányi ösztöndíj fellebbezéseket a GHK kezeli, ha egyéb probléma miatt nem történik meg
a kifizetés, azt már az EHK utalja. A TDK díjazása a december 13-i kifizetéssel kerül majd
kiutalásra. A mai napon fel lettek töltve a szociális pályázat fellebbezések eredménye is. Téma
volt még, hogy az ESTIEM szervezet évente két alkalommal szervez közgyűlést, és a 2014-es
őszi rendezvényüket a BME-n szerveznék. Ez 300 résztvevőt jelent különböző országokból,
aminek költségeit az EHK is támogatja.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy monitoring értekezleten szó volt a Kármán Tódor Kollégium
mögötti udvar térköves burkolásáról. A fűtésről tájékoztatást fognak kapni a kollégisták a hét
folyamán. A lámpaburákban levő bogarakat ki fogják újra takarítani.
A következő napirendi pont a kollégiumi felvételi kiírás bemutatása volt. Perjési Péter elmondta
részletesen a bennmaradók és bekerülők csoportjára vonatkozó feltételeket, és a Kollégiumi
bizottsági ülésen javasolt bekerülési átlagokat.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bennmaradókra vonatkozó
feltételeket és a rájuk vonatkozó Korrigált Kredit Index-eket (később: KKI).
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A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a mininimum 1.0-s KKI-ra való
módosítását a minimum határnak a közösségi bekerüléshez.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Perjési Péter elmondta a bekerülőkre vonatkozó KKI számítás képletét a BSc-s Energetika,
Ipari termék- és formatervező és Mechatronika szakokra vonatkozóan.
Két javaslat érkezett, melyről a GHK többkörös szavazást tartott.
Javaslatok
1. javaslat: az átlag 0,9-es szorzóval
2. javaslat: az átlag 0,95-ös szorzóval

Érkezett szavazatok száma
10
8

Perjési Péter a szociális alapon bekerülésről beszélt ezután. Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki
ért egyet a módosítással.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Perjési Péter a szociális alapú felszólalásokról beszélt. Javasolta, hogy méltányossági alapon
egyszer lehessen fellebbezni rendkívüli esetben, melyről a GHK dönt. Erről több ellentétes
vélemény született.
Szaller Ádám megkérdezte, hogy ez más kollégiumok esetén hogyan működik. Nagy Edit
elmondta, hogy ez egy másik kollégium felvételi kiírásban van benne.
A szavazásra három javaslat érkezett.
Javaslatok
1. javaslat: ha kap rendkívüli szociális
támogatást, akkor azt a hallgató
automatikusan részesül kollégiumi
férőhelyben, bizonyos
körülményeket figyelembe véve
2. javaslat: a döntés a GHK hatásköre
3. javaslat: ne szerepeljen ilyen tétel a
kiírásban

Érkezett szavazatok száma

6

1
11

Perjési Péter elmondta, hogy Antal Laura felvetése volt, hogy ha a szociális pályázatokhoz
szükséges minimum pont határ dupláját eléri egy hallgató, akkor az egyszer mentesüljön a KKI
rangsor alól és automatikusan kapjon kollégiumi elhelyezést.

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

-3-

2013.11.04.
emlékeztető
Szabó Balázs elmondta, hogy ezt nem tartja jó ötletnek, mert nem mindig tükrözi a valóságot a
szociális pont és szerinte emiatt jó a jelenlegi rendszer. Erről a GHK bővebben tárgyalt, a
szavazásra két javaslat érkezett.
Javaslatok
1. javaslat: a GHK vezesse be ezt a
méltányossági rendszert
2. javaslat: Maradjon a jelenlegi
megoldás

Érkezett szavazatok száma
2
12

Végül Perjési Péter bemutatta a kollégiumi büntetésekre vonatkozó szankciókat a felvételi
során és az MSc gólyák felvételi pontszámára vonatkozó feltételeket, illetve az MSc gólyák
szociális helyzet alapján való sorrendbe állítását.
Vámi Soma elmondta, hogy a felvételi pontszám alapján nem támogatja a MSc gólyák
felvételét. BSc görgetett átlag alapján venné ezt figyelembe.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki a jelenlegi kollégiumi kiírást támogatni tudja.
A GHK 8-5-1 arányban elfogadta a kiírást.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy volt kérvényt bírálni Dr. Bihari Péterrel. Szóba jött az egyetem
középiskolákban való reklámozása. Ez egy EHK-s projekt lenne, amibe minden karról hallgatót
kell delegálni.
A GHK 2 tagja jelentkezett erre a feladatra, Antal Laura és Kovalovszki Máté.
Antal Laura 5 szavazatot kapott.
Kovalovszki Máté 8 szavazatot kapott.
Szaller Ádám elmondta, hogy Tanulmányi és Oktatási Bizottsági ülést szeretne tartani a
kisokossal kapcsolatban november 10-én. A vizsgarendet elküldte Dr. Bihari Péternek, és
folyamatosan érkeznek be hozzá a tanszékektől a következő félévi ZH rendek is.

Ösztöndíj Bizottság
Kovalovszki Máté bemutatta a maradvány összegét. Az ő javaslata, hogy a teljes maradványt
kiosztaná közéleti ösztöndíjnak.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy a maradvány összeget teljes
mértékben a közéleti pontozás alapján a közéleti ösztöndíjra fordítsa a GHK.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
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A Neptun rendszerben beérkezett tanulmányi ösztöndíj fellebbezések nem voltak. Ha ilyen lesz,
azt a GHK az EHK normatíváról fizeti ki.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy múlt héten tartott Rendezvény Bizottsági ülést. A rendezvényre
saját készítésű ételt lehet bevinni, amit a Köret Kör elvállalt. A Brains koncert után lesz
kedvezményes belépő, amit a rendezvény előtt hirdet meg a GHK. A helyszíni jegy a
rendezvény elején 3000 Forint lesz.
A kedvezményes jegyekre vonatkozóan három javaslat érkezett.
Javaslatok
1. javaslat: 1000 Ft-os jegy ár
2. javaslat: 1500 Ft-os jegy ár
3. javaslat: ne legyen ilyen jegy

Érkezett szavazatok száma
9
8
3

A Kármán Stúdió ma elkészíti a tavalyi Gólyabáli videó rövid promóciós verzióját.
Kun Levente elmondta, hogy a GHK levelezőlistájára elküldi a feladatokat. A MISZ szállító
kocsiját a Gólyabál idejére elkéri. Az öntevékeny körök vezetőit meghívta a rendezvényre. A
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gólyabáljának ruhatári kiszolgálásra kér még
segítséget. A Gólyahajóval kapcsolatban beszélt Madarász Márkkal (Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselő). Elmondta, neki, hogy az Építőmérnöki Kar jelenleg nem tud kifizetni 200
darab jegyet. Vígh Miklós elmondta, hogy beszél erről az Építőmérnöki Kar Hallgatói
Képviselet elnökével. Horváth Béla és Dr. Fazekas Miklós is meg lett hívva a rendezvényre.
A Gólyabál szponzorációjára egy kezdeményezés érkezett Vígh Miklóshoz, akik
szórólapozásért cserébe támogatnák a rendezvényt.

Sport
Mátics Zoltán bemutatta a Sporttámogatási Pályázatra benyújtott jelentkezéseket.
A teljes kiosztott összegre négy javaslat érkezett. A GHK által erre szánt pénz 126 000 Ft.

1.
2.

3.
4.

Javaslatok
javaslat: 109 500 Ft
javaslat: 109 500 Ft, illetve a
maradék kiosztása a másik két csapat
között
javaslat: 126 000 Ft
javaslat: a teljes összeg növelése
150 000 Ft-ra
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Mátics Zoltán a Jeges Est előzetes költségvetését és a javasolt jegy árakat mutatta be. Az
elővételes jegyár 800 Forint, a helyszíni jegyár 1000 Forint.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az említett jegyárakat.
A GHK 13-0-1 arányban elfogadta a javaslatot.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy egy sakkóra szükséges lenne az Emeletek Közötti
Sportvetélkedőre. Erről kéri a GHK véleményét.

PR Bizottság
Rácz Virág elmondta, hogy szerdán lesz az egyetemi nyílt nappal kapcsolatban ülés. Elmondta,
hogy szeretne csinálni egy olyan kiértékelést, hogy a tanszékek hogyan reagáltak a
megkeresésekre és ezt Dr. Czigány Tibornak továbbítaná.

Egyebek
Vígh Miklós elmondta, hogy Rácz Tamás elfogadta a meghívást a HK hétvégére és kérte, hogy
mindenki jelezzen vissza neki a jelenlétről. A héten a program tervet Kun Levente elküldi.
Antal Laura a rendezvény áráról érdeklődött.
Rácz Virág elmondta, hogy az Automotive kiállításon a GSZK is részt vesz kiállítóként.
Somogyi József elmondta, hogy a DIK keret át lett utalva a Vegyészmérnöki és Biomérnöki
Karnak a szavazati bizottság munkájáért.
Szabó Balázs elmondta, hogy szerdán Gólyatanács ülést tart.
Kapu Tibor a Slip ’14 pályázatról kérdezett. Vígh Miklós elmondta, hogy a szervezők
következő ülésre vendégként meg lesznek hívva.

Ülés vége: 23:34
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Majláth Máté Lajos
jegyzőkönyvvezető
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