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Vendégeink voltak az Old’s Club új vezetőségi tagjai, Balogh Árpád, Kozák Gábort, Vargha
Márton. Balogh Árpád elmondta, hogy a büfé ügyeit Vargha Márton intézi a jövőben. A
rendezvények színvonalát és a résztvevők létszámát szeretnék a továbbiakban is megőrizni. A
GHK-val és a körökkel jó kapcsolatot szeretnének ápolni a munkavégzés, és baráti
kapcsolatok miatt is. Szeretnék, ha a klíma és a gazdasági ügyek megoldódnának, illetve
terveik közt szerepel az Old’s club termeinek és az alagsori folyosónak az újrafestése.
Perjési Péter elmondta az Old’s Club klímájáról szóló eddigi fejleményeket. Jelenleg a
Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság keres egy megfelelő kivitelező céget. Perjési Péter
megkérdezte, hogy lesz-e szilveszteri rendezvényük. Balogh Árpád elmondta, hogy jelenleg
szervezés alatt van.
Vígh Miklós megköszönte, hogy eljöttek, és sok sikert kívánt további munkáikhoz.
Balogh Árpád, Kozák Gábor, Vargha Márton elhagyták a termet.
Vígh Miklós elmondta, hogy téves tűzriadó okozása miatt kollégiumi fegyelmi tárgyalás lesz
december 12-én, melyen Kun Levente fogja őt helyettesíteni.
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az Old’s Club új vezetőségi tagjait.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta.

Elnöki beszámoló
A mai Dékáni Tanács ülésen Vígh Miklóst, Szipka Károly helyettesítette. Szipka Károly
elmondta, hogy Dr. Czigány Tibor beszámolt a vezetői értekezletről ahol külön ki lett emelve
a kari értékelés. Szó volt az MSc létszámokról, három karon várható jelentős
létszámemelkedés, köztük a Gépészmérnöki Karon is. Oktatás területén a más egyetemekről
érkező hallgatók eloszlásáról készítettek egy kiértékelést. Szó volt még a szakirány választási
szabályzatról is. Kutatási területen a doktoranduszok költségtérítéseiről volt szó.
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy a múlt heti Kari Tanácson minden napirendi pont el lett
fogadva. A balatonlellei kari tábor 2014. augusztus 2-4 közötti időre van tervezve.

EHK
Somogyi József elmondta, hogy az ülésen a gazdasági ügyekkel kezdtek, ahol a támogatási
rend módosításáról volt szó. Ennek legfontosabb változtatása, hogy a Sport- és kultúr igénylés
át lesz dolgozva. A Diákközpont (később: DIK) új SzMSz-e el lett fogadva. A DIK
Pszichológiai tanácsadására nagy az igény, két fő már nem tud eleget tenni a hallgatói
igényeknek. Az EHK vezető képző hétvége időpontja február 14-16 vagy február 21-23 lesz.
További fontos téma volt a következő félév kifizetési időpontjainak átbeszélése. Végül
Somogyi József elmondta, hogy december 10-én lesz Külső Kollégiumi bizottsági ülés.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Vígh Miklós elmondta, hogy a pénteki Kari Tanulmányi Bizottsági ülésen kérvények bírálása
volt a fő feladat. Szipka Károly elmondta, hogy MSc képzésre egy felvételiző jelezte, hogy
két gyermeke van, és megkereste Dr. Bihari Pétert, hogy jár-e plusz pont erre. A kérdés vitás,
de több tényezőtől függ, döntés később lesz erről.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy mentori pályázat kiírása felkerült a Kollégiumok Osztály
honlapjára. A módosított kollégiumi felvételi kiírás, illetve a következő félévre szóló
kollégiumi jelentkezésről bővebb információk kihirdetésre kerülnek a GHK honlapján.
Mentori ülésen a Kármán Tódor Kollégium könyvtárának a sorsa volt a téma.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a Harmadoló Est témáját és ügyeit újra kell gondolni. Tervei
szerint a Kármán Tódor Kollégiumban lehetne a harmadoló ünnepség utáni rendezvény.
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Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy a Gólyatábor költségvetését elkészítette, azonban a pult
költségvetése még hiányzik. Vígh Miklós elmondta, hogy Rákos Szilárd elküldte a Gólyatúra
költségvetését, mellyel különös problémát nem talált.
Perjési Péter elmondta, hogy a Kármán Stúdió által igényelt keverő pultot nem sikerült a
megrendelt összegért beszerezni, azonban három kört is érint az eszköz használata.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy a Kármán Stúdió
megrendelje az eszközt a jelenlegi áron.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta.
Berta Katalin elmondta, hogy a Jeges Est és a Gólyabál jegyeit a MISZ-be bevitte.

Egyebek
Kovalovszki Máté beszámolt a középiskolai tájékoztató előadásáról.
Vígh Miklós elmondta, hogy pénteken 19:00-kor kezdődik a HK Mikulás ünnepség.
Német Roland kérte, hogy a vállalások listáján levő feladatokat mindenki nézze át.

Ülés vége: 22:00
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Majláth Máté Lajos
jegyzőkönyvvezető
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Vígh Miklós
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet

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-

