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Kimentést kért Hiányzott

Kezdés: 20:10
Vendégünk volt Balassa Péter a Slip ’14 társszervezője.
Megérkezett Mátics Zoltán.
Balassa Péter és Kapu Tibor bemutatták a pályázatukat. Elsősorban a szakmai napot
szeretnék módosítani a korábbi évekhez képest és cégek szponzorációjával színesebb
programokat összeállítani, illetve egy új pontozási rendszert bevezetni.
Megérkezett Szabó Balázs.
Vígh Miklós elmondta, hogy a dékáni szünet délutánját gondolják át. Balassa Péter elmondta,
hogy főként rock stílusú koncerteket szeretnének szervezni. Kun Levente elmondta, hogy
gondolkodjanak el azon, hogy külföldi előadókat is lehetne hívni. Továbbá ötletként
elhangzott a belépőjegy lehetősége is.
Megérkezett Antal Laura.
Vígh Miklós megköszönte a jelenlétet és Balassa Péter elhagyta a termet. Kun Levente a
szponzorációval kapcsolatos ügyekről beszélt.
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Vígh Miklós elmondta, hogy a pályázati költségvetés nem releváns. A GHK ez után arról
szavazott, hogy a pályázat alapján a szervezők elkezdhetik-e a szervezést és a részletesebb
programterv kidolgozását, konkrét összegekkel, fellépőkkel, programokkal a későbbiekben
küldenek a GHK részére.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki ezek alapján támogatni tudja a Slip ’14 rendezői
pályázatát.
A GHK 15-0-0 arányban támogatta a pályázatot.

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy ma volt dékáni tanácson ahol szó volt a Kari Gazdasági
Bizottsági Ülésen beszéltekről. Téma volt a labor gyakorlatok súlyozása, célszerű lenne a
laborért járó pontokat emelni, de komoly érvek nem hangzottak el mellette. Oktatási témában
az intézményi akkreditáció volt ismét a téma, ami súlyos gondot okozhat. Amennyiben nem
sikerül megoldani 2015-ig szankciók következhetnek be. A Multirank értékeléssel probléma
akadt, de most már helyreállították, a hallgatók hamarosan elkezdhetik kitölteni a kérdőíveket.
Szó volt a hétfői Gólyabálról is, ahol a hallgatók viselkedése a beszédek alatt nem volt
tisztelettudó.
Végül szó volt a HÖOK vezetőképző rendezvényről is. A GHK 6 tagja vett részt rajta, ahol
előadások és közös programok voltak más egyetemek Hallgatói Képviseleteivel közösen.

EHK
Szipka Károly elmondta, hogy Kreutzer Richárd (Karrier Iroda vezetője) beszámolt a Karrier
Iroda előző éves tevékenységéről. Kiemelkedően jó évet tudhatnak maguk mögött. A
tréningjeiken részt vevő hallgatók 1/3-a Gépészmérnöki Karon tanul. További téma volt a
költségvetés összeállítása és a kontrolling jelentés is. Kaszásné Mészáros Éva elmondta, hogy
a FIR2-be folyamatosan történik az adatok bevitele. Jámbori Attila (Természettudományi Kar
EHK delegált) szakkollégiumokkal kapcsolatos pályázatát elfogadták, a korábbi évekhez
képest idén kevesebb támogatás van erre. Ezen kívül szó volt a nyelvi rektori utasításról és az
Oktatás Hallgatói Véleményezéséről is. Az eredmény hamarosan a Diákközpont honlapján
lesz közzétéve. A Gépészmérnöki Karon oktatók jó eredményeket értek el.
Somogyi József elmondta, hogy a rendkívüli szociális támogatásról és szociális pályázattal
kapcsolatban érkezett fellebbezésekről volt szó. A Gépészmérnöki Karon nem volt saját hibás
érvényes fellebbezés.
Szipka Károly elmondta, hogy a folyamatosan keresik a kollégiumi fejlesztési források
lehetőségeit.
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy pénteken volt a térítésmentesen felvehető 110% felett felevett
kreditekkel kapcsolatos kérvények bírálásán, melyekkel több probléma akadt. A kérdéses
esetekben a hallgatók javára döntöttek minden esetben. November 10-én Tanulmányi és
Oktatási bizottsági ülést tartott, ahol a tavaszi félév zárthelyi rendjéről volt szó. A Matematika
A3 tárggyal kapcsolatban problémák akadtak, mert a zárthelyik nem lettek kijavítva időben.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy a körök besúlyozásáról szeretne beszélni egy ülés keretein belül.
Kollégiumi Mentori ülésen volt a múlt héten, ahol téma volt a főzőverseny. A mentorok által
szervezett Mikulás ünnepség december 4-én lesz, továbbá egészségnapot is rendeznek a
tavaszi félévben. A Kollégiumi fórum sikeresen lezajlott. Elmondta, hogy beszélt Csiki
Tiborral a kollégiumi parafatáblákról, a Coca Cola hirdetésről és a kollégiumi díj emeléséről
is. Következő évben a Vásárhelyi Pál kollégiumot felújítják, így kevesebb férőhely lesz
minden karon. A Kollégiumok Osztály szeretné a kollégiumi udvar felújítását minél
hamarabb elvégeztetni, azonban ennek igen nagy a költsége. Ezt a Kollégiumok Osztály
fizeti. A Kármán Tódor Kollégium udvari rácsos kapujának mágneskártyás beléptető
rendszeréről is volt szó, az erre kapott árajánlatokat felülvizsgálják. Perjési Péter elmondta,
hogy a kollégiumi festést, a férőhely pályázati kiírást, a Kollégiumi Fórum összefoglalóját
szeretné a GHK honlapjára feltöltetni. Rácz Virág a folyosók festésének hirdetéséről
kérdezett.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy köszöni a GHK Gólyabálon nyújtott segítségét. Kisebb nagyobb
problémák voltak, de megoldódtak. Vígh Miklós pár észrevételét közölte ezután. Probléma
volt, hogy a GHK kevés tagja vette ki részét a munkából. Kun Levente elmondta, hogy az
egyik legnagyobb rendezvényről volt szó, azonban nem volt ember a munkára. Antal Laura
elmondta, hogy a biztonsági őrök nem figyelték rendesen a karszalagokat és azt sem, hogy ki
hova mehet be. Kapu Tibor a Slip ’14 szponzori leveléről kért véleményeket.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy Rákos Szilárd a Gólyatúrával ma számolt el. A GHK kikötése
volt, hogy 100 gólya vegyen részt rajta, azonban 80-an vettek részt rajta, amiből 50 gólya
volt. A létszám miatt nem megfelelő az elköltött összeg, azonban ez kiszámíthatatlan volt. A
GHK a következő ülésen tárgyalja a problémát.
Szabó Balázs elhagyta a termet.
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Ösztöndíj Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy Közéleti Ösztöndíj elleni fellebbezések érkeztek, melyek
korrigálva lesznek. Ma volt Szaller Ádámmal TDK bizottsági ülésen, ahol a díjazásokról
döntöttek. 138 TDK dolgozatot adtak elő a Gépészmérnöki szekcióban.

Szociális Bizottság
Vígh Miklós elmondta, hogy egy problémás fellebbező volt, aki nem kapott alaptámogatást,
de valószínűleg nem jogosult rá.

Sport
Mátics Zoltán elmondta, hogy jövő héten lesz a Jeges Est, melynek szerződése a héten
rendeződik. Megkérte Kun Leventét, hogy beszéljen Czikó Norberttel a pult ügyei miatt.
Szipka Károly elmondta, hogy a Czikó Norberttel kapcsolatos észrevételeket továbbítja
Engert Attilának.

Egyebek
Vígh Miklós elmondta, hogy a Kármán Klub szeretne szilveszteri ünnepséget tartani. A GHK
hozzájárulását is szeretnék kérni.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy ezt a programot a Kármán
Klub megszervezze.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta.
A HK hétvégén a körök súlyozásának módszerét szeretné kidolgozni. Továbbá program lesz a
GHK munkája és a tagok értékelése is. A Kari BME és a Szakmai Ösztöndíjak pontozásának
rendszere is téma lesz.
Vígh Miklós elmondta, hogy a GHK ülés napirendjének küldésével problémák voltak.
Szaller Ádám megkérdezte, hogy a Slip függvényében a zárthelyi rendet mennyire módosítsa
a GHK. Vígh Miklós azt mondta, hogy kis mértékben befolyásolja, de ne ez legyen a fő
szempont.
Ülés vége: 22:30
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