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Elnöki beszámoló
Vígh Miklós elmondta, hogy az április 24-i Kari Tanács ülésen minden előterjesztés el lett
fogadva.

EHK
Somogyi József beszámolt, hogy az április 24-i ülésük Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz
Képviseleti üléssel kezdődött. Szabó Imre (Diákközpont igazgató) felterjesztette a
Diákközpont igazgatóhelyettes jelöltjeit. Két igazgatóhelyettest választottak meg, szakmai és
üzemeltetési igazgatókat, ahol Süveges Péter és Gál Tibor pályázatai nyertek. A mai napon
volt szenátusi ülés. Az Egyetemi Doktorandusz Képviselet beszámolt eddigi
tevékenységeikről, konferenciapályázatot írtak ki, honlapot készítenek és kérdőívet állítanak
össze a doktorandusz hallgatóknak. Szabó Tamás (Villamosmérnöki és Informatikai Kar) már
nem EHK tag, emiatt új szenátusi mandátummal rendelkező tagot választottak, aki Dudás
Ferenc lett (Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar). OHV (Oktatás Hallgatói
véleményezése) jelentések kikerültek és az OHV honlap is fejlesztés alatt áll.
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PR Bizottság
Horicsányi Krisztina elmondta, hogy Gépész Szakkollégium (később GSZK) ülésen vett
részt, ahol jelenleg a Nemzeti Tehetség Program pályázataival foglalkoznak. Dr. Czigány
Tibor dékán úrral is beszélgettek eddig elvégzett munkáikról, és jövőbeni terveikről. Április
30-án tartják a GSZK konferenciát.
A Kultúrhéttel kapcsolatos kérdőív kiértékeléséről ma készít összefoglalót. A PR
bizottságvezetői naptárat elkészítette, a GHK későbbi programjai miatt. Hétvégén szeretné a
Slip kérdőívet elkészíteni. Tovább foglalkozott a gépész pulóver ügyeivel is, a héten kiírja a
pályázatot a mintákra.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy április 29-én tanulmányi fórumot tart 20 órától. Kérvényeket
bírált Dr. Bihari Péterrel és ismét találkozott Dr. Grőb Péterrel, akivel a Gépszerkesztés
alapjai tárggyal kapcsolatos problémákról egyeztetett.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy az új szociális rendszer fejlesztéséről tartott ülésen vett részt a kari
Szociális Bizottságok vezetőivel. Új bírálói kisokos lesz, illetve szó volt a vállalkozói
adatlapok átalakításáról is.

Sport
Mátics Zoltán elmondta, hogy a Gépész Sportszakosztály leadta az eszközpályázat és a
terembérlés támogatási pályázatokat. Ezt követően bemutatta a 24 órás focibajnokság
végleges költségvetését.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a 24 órás focibajnokság végleges
költségvetését.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a költségvetést.

Ösztöndíj Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy egy hallgató írt fellebbezést, hogy a szakmai ösztöndíjába
nem lett beszámolva több eredménye. Ezeket a végleges eredmény kihirdetése után jelezte.
Kapu Tibor elhagyta az üléstermet.
Vígh Miklós javasolta, hogy a GHK utólag fogadja el a papírokat és utána módosítsa az
ösztöndíját. Más javaslat nem érkezett.
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni ezt a javaslatot.
A GHK 12-0-1 arányban elfogadta a javaslatot.
Kapu Tibor visszajött az ülésterembe.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy április 29-én 9 órára megy a Baross Gábor Kollégiumba a
Gyűrű- és kitűzőavató bál helyszínről egyeztetni. A hangosítást 20000 Forintért megcsinálja a
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar. Kérte, hogy a tiszteletbeli évfolyamtárs
személyéről döntsön a GHK. A GHK internetes szavazása alapján a két javasolt személy Dr.
Huba Antal és Dr. Markos Sándor.
Megérkezett Szipka Károly (20:53).
Ez után Kun Levente elmondta, hogy a B-Terv nem vállalta a Gyűrű- és kitűzőavató bál
díszítését.
A végső szavazáson a GHK Dr. Lajos Tamást és Dr. Markos Sándort választotta a
tiszteletbeli évfolyamtárs szerepére.
Kun Levente kérte, hogy a díszítésen mindenki gondolkodjon. Rendezvény bizottsági ülést
szeretne tartani a hétvégén.
Beszámolt a Gólyatábor szervezői felkészítéséről, melyet múlt héten tartott. Csapatépítő
feladatokat csináltak, illetve a korábban tanultakat mélyítették el. Tankörvezetői találkozón is
sokan részt vettek, ahol hasonló feladatokat csináltak, illetve a korábban tanult ismereteket
bővítették. A rendezvényszervezőknek korábban feladatot adott ki, amit sokan beküldtek.
Amikor mindenki beküldi, továbbítja a GHK tagjainak. Többen jelezték, hogy nem tudnak
részt venni a későbbiekben a programokon és a Gólyatáborban. Április 27-én közösségépítő
sportprogramon is részt vettek a jelentkezők.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy Külső Kollégiumi bizottsági ülésen volt, ahol szó volt arról,
hogy a karok közötti férőhelyek szétosztására új rendszer lesz bevezetve. Szó volt a
Nagytétényi úti kollégiumi, illetve a nyári 2%-os ingyenes kollégiumi férőhelyekről is.
Elmondta, hogy a nyári kollégiumi díjak emelkedtek. A nyári kollégiumi jelentkezésre június
2-15 között lesz lehetőség. Ezután a kiköltözési időpontokról beszélt. A nyári kollégiumi
jelentkezés az egyetemi honlapon keresztül fog történni. A TJSZ mellékletben változások
lesznek. Az egyes kollégiumi kategóriák térítési díjai a maximumra lesznek emelve, a
Kármán Tódor Kollégiumi díja nem változik. A meghatározottnál korábbi kollégiumi
kiköltözés esetén ki kell fizetni kéthavi kollégiumi díjat. A várólista kezeléséről is szó volt.
Az első oktatási hét végéig jelezni kell majd, hogy ki az, aki lemondja a várólistás helyét és ki
az, aki szeretne a várólistán maradni. A mentori pályázatok hamarosan kihirdetésre fognak
kerülni. Kollégiumi felvételi alapelveket a 14. hét végéig ki kell írni. Lényegi változásokat
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nem írna bele. A GSZK megkereste Horicsányi Krisztinát a szakkollégiumi együttlakás
ügyében.
Perjési Péter elmondta, hogy a Kollégiumok Osztálynál is volt. A Slip előtti Káté által
szervezett rendezvény problémáiról beszélt. Rémai Zsoltot megkérdezte a környékbeli lakók
panaszairól, több bejelentés érkezett azonban különösebb probléma nem volt.
Csiki Tibor elmondta, hogy a GHK terembérlés tartozását Perjési Péternek elküldi. A
kerékpártároló problémájáról beszélt Csiki Tiborral, továbbá téma volt még a nem használt
kerékpárok helyzete is. Április 29-én kollégiumi fegyelmi tárgyalásra megy.

Egyebek
Szaller Ádám elmondta, hogy a Dékáni Hivatalnak egyre több hallgatót kell kiszolgálni a
különleges igazolások miatt.
Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a gépész pulóverek mintáira a 4. vizsgahétig lehet
pályázni, szavazás az ez utáni hetekben lesz.
Szipka Károly elmondta, hogy három Kari Hallgatói Képviselet tisztújítása is lezajlott a
hetekben, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon, a Természettudományi Karon és az
Építőmérnöki Karon. Rendben lezajlottak és személycserék is történtek.
Vígh Miklós elmondta, hogy a Gépészmérnöki Karon egy TDK fórum megtartása jó ötletnek
tűnik a TDK (Tudományos DiákKör dolgozatok) népszerűsítése miatt.
Vígh Miklós elmondta, hogy szeretné, ha a Gépészmérnöki Kar is részt venne, a május 9-11
közötti TeSzedd programon.
Ülés vége: 22:09
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