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Antal Laura
Berta Katalin
Dobó Diána
Horicsányi Krisztina
Kapu Tibor
Kovalovszki Máté
Kun Levente Alex
Majláth Máté
Mátics Zoltán
Nagy Edit
Német Roland
Perjési Péter
Rácz Virág
Sinkovics Bálint
Somogyi József
Szabó Balázs
Szaller Ádám
Szipka Károly
Vámi Soma
Vígh Miklós
Dátum: 2013. december 17.
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Kezdés: 20:10

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy Dr. Örvös Mária 100%-osan támogatva lett az Eötvös
József-díjra való felterjesztésben. Szó volt arról, hogy 2014-ben a felsőoktatásra szánt állami
keret 136 milliárd Forintra nőhet. A vezetői értekezleten Dr. Jobbágy Ákos elmondta, hogy az
informatikai eszközök beszerzési stopjának 2014 elején lesz vége. A Magyar Akkreditációs
Bizottság, BME-re látogatói bizottságának tagjai már véglegesen ki lettek jelölve. A Nemzeti
Felsőoktatási Konferenciát az Educatio rendezvényen tartják. A tanszékek szakirány
tájékoztatói még nem teljesek, a Gépészmérnöki kar honlapján lesz fent még karácsony előtt a
végleges dokumentum. Kutatási témában szó volt az Erasmus-t érintő ügyekről. Kihelyezett
tanszékvezetői értekezlet lesz január 15-én, ahol a GHK-t Vígh Miklós képviseli.

EHK
Szipka Károly elmondta, hogy az ülésen vendégük volt Szabó Imre a Diákközpont SzMSzével kapcsolatban. Szabó Imre elkezdte az egyeztetéseket, mivel a Támpont Irodának
szüksége van egy új pszichológusra. Szóba kerültek a karok külföldi kapcsolatai is. A
kollégiumi férőhelyek karok közti, kollégiumok közötti szétosztását, illetve a tavaszi
kifizetési időpontokat is elfogadták. A szociális támogatások kifizetéséhez lesz igazítva a
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-

2013.12.17.
emlékeztető
kollégiumi díjak befizetése. A normatíva fennmaradó részét a dologi keretbe csoportosítják át.
Az egyetemi sportversenyek és sportélet beindításának érdekében minden kar kapott egy
testnevelés oktatót. A 70% hallgatói 30% kutatói teljesítmény alapján kiosztott támogatásba,
az OTDK eredmények is számítanak. Dr. Jobbágy Ákos elmondta, hogy Dr. Maruzsa Zoltán
ígéretet tett arra nézve, hogy a minősített oktatók aránya át lesz gondolva.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy múlt héten volt egy ülés a karok közötti kollégiumi férőhely
osztásáról. A Villamosmérnöki és Informatikai Kar szeretne hat helyet még a Kármán Tódor
Kollégiumban. Itt több cserelehetőség adódott, melyet Perjési Péter ismertetett. A kollégiumi
jelentkezési határidő január 28. 23:59. Akinek még nincs jegye beírva az átlagon módosíthat,
azonban új regisztráció már nem lehetséges a határidő után. Január 29-én 18:00-ig lehet jegyet
módosítani a rendszerben. Január 30-án 12:00-ig előzetes eredményt hoz a GHK. Január 30án 12:00-18:00-ig van felszólalásra lehetőség. Január 30-án 23:59-kor lesz végleges
eredményhirdetés. A szobára jelentkezés január 31-én 14:00-23:59-ig lesz. A Vásárhelyi Pál
Kollégiumi férőhelyek kiosztásának elve még nem eldöntött. Az egyetemi kollégiumi
kérdőívből az előzetes kiértékelés elkészült. Somogyi József elmondta, hogy hirdetni kell,
hogy a kollégiumot nem igénylők is jelentkezzenek kollégiumba. A Vásárhelyi Pál
Kollégiumban egy nagy felújításra lesz szükség a közeljövőben.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy kiírásra kerüljenek a
megbeszélt kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos időpontok.
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta.
Vendégünk volt a Kármán Tódor Kollégium Fotókör volt vezetője Forintos Norbert, az új
vezető Baki Mihály és az új alelnök Sebők Péter. Baki Mihály elmondta, hogy szeretné
folytatni Forintos Norbert megkezdett munkáját, illetve közösségi ügyeiket szeretné rendbe
hozni. Sebők Péter a színvonalat szeretné emelni és a kör tagjait jobban összefogni. A
képekkel kritikusabban fognak bánni. Vígh Miklós megköszönte a munkát, és a vendégek
elhagyták a termet.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy ma volt Külső Szociális Bizottsági ülésen. Január 4-5-én lesz EHK
által tartott szociális pályázat bírálói oktatás. Január 13-31-ig lesz bírálói vizsgázás az előzetes
GHK-s vizsga után. A bírálás előtt lesz még egy előadás, melyet Nagy Edit tart. Január 6-án
elindul a tavaszi féléves szociális támogatásra a jelentkezés. December végén lesz a
jelentkezési honlapon frissített igazolás lista. A tavaszi félév 2. hetének hétfője lesz a
pótleadás. A regisztrációs hét szerdáján kezdődik az igazolások leadása. Aki a pályázatát a
kollégiumi férőhelyhez is szeretné felhasználni az január 24-28-ig tud pályázatot leadni.
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Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy elkészítette a GHK által titkosan szavazott kérdőív
kiértékelését a karácsonyi közösségi jutalmazásról. A GHK többkörös szavazást tartott az
eredmények megtekintéséről.
Érkezett szavazatok száma

Javaslatok
1. javaslat: A GHK megszavazza hány
ember kapjon jutalmat, ezután a
nevek felfedése, majd a végleges
döntés a nevekről
2. javaslat: A GHK megszavazza hány
ember kapjon, és az alapján
sorrendet állít fel
3. javaslat: Teljesen új szavazás
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Az eredmény tekintetében a GHK a keretszámról tartott javaslatot.
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2.
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4.

Érkezett szavazatok száma
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Javaslatok
javaslat: 1 fő
javaslat: 2 fő
javaslat: 3 fő
javaslat: 4 fő

Az eredmény tekintetében a szavazásra jelölt emberekről tartott a GHK szavazást. Minden tag
maximum négy emberre adhatta le szavazatát. Ezek alapján Bögre Bálint (12), Uzonyi Sándor
(9), Jákli Balázs (10) és Laczó Ádám (10) részesül a díjazásban.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a szavazás eredményét.
A GHK 12-2-1 arányban elfogadta.

Sport
Vígh Miklós bemutatta a Jeges Est költségvetését.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Jeges Est költségvetését.
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta.

Egyebek
Vígh Miklós elmondta, hogy az első HK ülés január 7-én lesz, illetve a kollégiumi ügyek
miatt januárban több ülés is lesz.
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A harmadik körös sport és kultúrkeret el lett költve, a Gépész Sportszakosztály két új
kerékpárt vásárolt belőle.
Ülés vége: 22:00
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Majláth Máté Lajos
jegyzőkönyvvezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Vígh Miklós
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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