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Elnöki
Vígh Miklós elmondta, hogy a héten nem volt Dékáni Tanács, más információval nem tud
szolgálni. Április elején érkezik a MAB Látogató Bizottsága.

EHK
Szipka Károly elmondta, hogy a március 20-i EHK ülésen vendégük volt Nagy Gábor (BME
HÖOK delegált), aki beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Szó volt a Magyar Akkreditációs
Bizottság (később: MAB) intézményi látogatásáról is; a Gépészmérnöki kari látogatásról
egyelőre nem érkezett még hír. A felsőoktatási törvény változtatása előreláthatólag az
országgyűlési választások után várható. Az Oktatás Hallgatói Véleményezésének (később
OHV) eredményei továbbítva lettek a kari dékánoknak. Vezetői értekezleten az épületfelújítási
ügyekről volt szó. Az Egyetemi BME ösztöndíj el lett fogadva. Bizottsági beszámolók közül
kiemelte a Szociális Bizottsággal kapcsolatos ügyeket. Somogyi József beszámolt a
teljesítmény alapú pontozás jelenlegi állásáról a Szociális bizottsági témában. Az Oktatási
Monitoring Rendszer év elején indul be. Oktatási dékánhelyettesi értekezlet volt ma, ahol
elhangzott, hogy TVSZ változások várhatóak a jövőben. A március 27-i EHK ülésen vendégük
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lesz Dr. Andor György, aki a költségvetés jelenlegi helyzetéről fog tájékoztatást adni. Mátics
Zoltán a Műegyetemi Jeges Est költségvetéséről kérdezett. Berta Katalin elmondta, hogy ő már
megkapta és elérhetővé fogja tenni a GHK számára.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter beszámolt arról, hogy a fegyelmi felelősök ügyeit intézte. Jövő héten kollégiumi
fegyelemi tárgyalás lesz, a kollégiumi felvételi során hibás KKI-t megadó hallgatók ügyében.
Elmondta, hogy elkészült a kollégiumi udvar rácsos kapu mágneskártyás rendszerének
kiépítése, majd a biciklitároló rendszer bevezetését részletezte. Elmondta, hogy március 26-án
Csicsely Tiborral egyeztet az üggyel kapcsolatban. 2-3 hétig lehetne regisztrálni a bicikliket,
majd azt követően egy hónap múlva megtartaná az első ellenőrzést. Vígh Miklós elmondta,
hogy Csiki Tibor szeretné, ha terembérleti díjat fizetnének az aerobik és jóga órák után.
Somogyi József tájékoztatást adott a nyári 2%-os ingyenes kollégiumi férőhelyek elosztásáról.
Perjési Péter elmondta, hogy az aulában található TV működőképes, használata VGA kábelen
keresztül történhet.

PR Bizottság
Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a GHK április 16-án nyílt ülést tart 20:10-től. Továbbá
beszámolt a március 19-én tartott PR ülésen beszéltekről. Varga István beszélt a Műegyetemi
Ajándékbolttal a kari pulóver ügyében. Horicsányi Krisztina szeretné, ha a pólómintára
pályázat lenne kiírva. A Kultúrhétről vélemény nyilvánító kérdőívet szeretné kiküldeni a
Gépészmérnöki kar levelezőlistáira. Vígh Miklós beszélt Bögre Bálinttal, hogy a Kármán
Rádiót szervezzék újra és szerezzenek nagyobb hallgató közönséget. Május 3-án Szaller Ádám
nyílt Tanulmányi és Oktatási bizottsági ülést tart.

Ösztöndíj Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy múlt héten kapott ösztöndíj korrekciós listát a Központi
Tanulmányi Hivataltól. Egy hallgató esetében módosítás történt. Egy fellebbezés érkezett a
Közösségi Ösztöndíj előzetes eredményével kapcsolatban. A hallgató előző félévben a
Villamosmérnöki Kar hallgatója volt, de Gépészkari öntevékeny körben tevékenykedett.
Jelenleg a Gépészmérnöki karra jár és az előző félévben végzett munkája alapján szeretne
közösségi ösztöndíjat kapni. A Gépész Szakkollégium vezetőségégtől kapott pontja benne van
a GHK-nak küldött listában, azonban az Orvostechnika Szakosztálytól kapott listában nincs.
Kovalovszki Máté javasolta a pont megadását.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy az pontokat a hallgató megkapja.
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
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Kovalovszki Máté bemutatta a közösségi pontszámot kapott hallgatók listáját és javasolta, hogy
az erre szánt teljes keretösszeg 3 000 000 Forint legyen. Más javaslat nem érkezett.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a javaslatot.
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Kovalovszki Máté bemutatta a Sport ösztöndíj kiírását. Egy kiegészítés történt: bekerült a nem
olimpiai sportágak közé a versenytánc is.
Kovalovszki Máté elmondta, hogy Mátics Zoltánnal és BME Sportközpont delegáltjaival dönt
a pontozást illetően.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Sport ösztöndíj kiírását.
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Ezután következett a Kari BME ösztöndíj kiírásának ismertetése. Ebben kisebb változtatások
történtek a tanulmányi kritériumokkal és a leadandó dokumentumokkal kapcsolatban.
Kovalovszki Máté ezután a más karon írt TDK pontozásáról beszélt. Javasolta, hogy minden
karon megírt dolgozat ugyanannyi pontot érjen. Ezután bemutatta a pontozási rendszert mely a
március 21-i Ösztöndíj Bizottsági ülés keretein belül született. A változtatásokat külön
ismertette.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Kari BME ösztöndíj, a Szakmai
ösztöndíj kiírását és pontozási rendszerét.
A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Kovalovszki Máté elmondta, hogy az igazolások leadása március 31-én kezdődik.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy írt Dr. Bereczki Ákosnak az Audi 2012-es gólyabáli
támogatásával kapcsolatban. Gazdasági bizottsági ülést szeretne tartani a jövő hét folyamán.

Sport
Mátics Zoltán elmondta, hogy a 24 órás labdarúgó bajnoksággal kapcsolatos ülést tartott
március 20-án. A termeket lefoglalta a csapatoknak. Ezt követően bemutatta az előzetes
költségvetést. Egyes tételekre újabb árajánlatokat kér.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bajnokságra szánt maximális
összegeket.
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A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

Egyebek
Német Roland elmondta, hogy március 27-én küld ki Gépészhíreket.
Somogyi József az Erasmus+ pályázatokról számolt be. Idén megnőtt a jelentkezők száma, de
a választható egyetemek száma csökkent, több, mint 90 pályázat érkezett be.
Kapu Tibor elmondta, hogy négy cég jelentkezett a Slip 14 támogatására, még vár további
visszajelzésekre.
Szipka Károly és Szaller Ádám elmondta, hogy az OHV kitöltéséért járó nyereményjátékban
azok a hallgatók vesznek részt, akik legfeljebb két kérdőívet nem töltöttek ki. Akik egy tárgy
kérdőívét tölthették volna ki azonban nem tették meg, vagy egyet sem töltöttek ki azok a
hallgatók nem vesznek részt a sorsolásban. Ezután a GHK kisorsolta a nyerteseket.
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