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Elnöki beszámoló
Vígh Miklós elmondta, hogy a május 13-i heti Dékáni Tanács ülésen elhangzott, hogy a
Villamosmérnöki és Informatikai Kar BSc tanterv módosítása el lett fogadva. Ősszel ismét
brazil hallgatók érkeznek az egyetemre. Oktatási témában szó volt arról, hogy az MSc felvételi
beosztásokat elkezdték intézni. Újabb puskázás történt a karon. A pennsylvaniai egyetemről
jelezték, hogy szeretnének együttműködni a GPK-val, például közös hallgatói projektek
kiadásában. Hamarosan elkezdődik a Dékáni Hivatal átalakítása és felújítása. Június 5-én Kari
Tanács ülés lesz.

EHK
Szipka Károly elmondta, hogy a felhasznált aktív félévek számának ellenőrzésének metódusa
megváltozott. A FIR2-be (Felvételi Információs Rendszer) integráláskor kiderült, hogy több
hallgatónak már nincs államilag támogatott féléve. Ezek a hallgatók át lesznek sorolva
következő félévtől költségtérítéses státuszúra. Rácz Tamás (Természet Tudományi Kar EHK
delegált) beszámolt a Diákközpont 2013. évi gazdasági forgalmáról. Megtörtént az EHK
kollégiumi referens választása, az új referens Farkas László (Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar EHK delegált) lett. A következő félév kollégiumi férőhelyinek
elosztása is el lett fogadva. Idén megszervezésre kerül a HÖOK Sportpont sítábor.
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PR Bizottság
Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a PR kiadványt készítette Varró Gergővel. Beszélt a
közösségi grillezésről és a GHK öregbúcsúztató időpontjáról. Az KHK örömünnep június 13án, a GHK öregbúcsúztató 14-én lesz, a közösségi grillezés időpontja még nem eldöntött.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta a Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen történteket. Beszámolt a karok
közötti kollégiumi férőhely eloszlás végleges eredményéről. A Gépészmérnöki Karnak a
következő félévben több helye lesz összességében. Május 26-án a Kármán Tódor Kollégiumban
kollégiumi bejárás lesz. Június 2-án kezdődik a nyári kollégiumi jelentkezés. Az Old’s Club
klímájával kapcsolatban előzetes terveket kapott. Mentori gyűlésen a költségvetésről illetve
közösségépítésről volt szó. A 919-es közösségi helység a vizsgaidőszakban tanuló helyiség
lesz, amit a hallgatók előzetes igénylés nélkül használhatnak. Elmondta a GHK, mentorokkal
szembeni elvárásait, illetve a következő félévre pályázható kollégiumi mentorok létszámát. Ezt
követően az őszi kollégiumi jelentkezési időpontokról beszélt. A jelentkezés június 9-től június
29 éjfélig lesz. Július 5-én éjfélkor lesz előzetes eredmény, felszólalás július 8. éjfélig
lehetséges. A végleges eredményt július 10-én hirdeti ki a GHK. Az egyetemi felvételi
ponthatárok július 24-én derülnek ki. Az MSc és BSc gólyák kollégiumi jelentkezése csak
ezután lesz. Berta Katalin jelezte, hogy több probléma van a kollégiumi szárítógépekkel.
Perjési Péter elmondta, hogy ezek javítása folyamatban van.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy a Gépszerkesztés alapjai tárgy egyik gyakorlati csoportjában sok
bukás történt, megpróbál az oktatóval beszélni a problémákról. A Gépgyártástechnológia tárgy
nagytermi gyakorlatain több jelenlétet nem könyveltek el, melyből több hallgatónak problémája
keletkezett. Egy hallgatónak problémája akadt a CAD alapjai tárgy házi feladatának leadásával.
Ma volt Külső Oktatási bizottsági ülésen. A múlt heti ülésen elmondták, hogy a póthét végén
az Oktatási Monitoring Rendszer tesztelhető lesz. TVSz változtatás várható, melyet karonként
felülvizsgálnak.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy május 18-án és 19-én Külső Szociális bizottsági ülésen vett részt. A
szociális rendszer designjáról volt szó, illetve a rendszer átalakításáról is egyeztettek.

Ösztöndíj Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy Külső Pályázati bizottsági ülésen vett részt. Távlati tervekről
illetve fő célkitűzésekről volt szó. Molnár László (Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar EHK
delegált) az összegyetemi pályázatokat szeretné a csoport munkaköre alá bevonni. Ezután
beszélt a Karlsruhe-ba cserehallgatóként kiutazó hallgatók ösztöndíjáról is Dr. Bende
Margittal.
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Egy hallgató a Kari BME ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen felszólalt. Vígh Miklós
javasolta, hogy a GHK a konzultációról szóló igazolását demonstrátori tevékenységnek
számítsa. A GHK 13-0-1 arányban elfogadta a javaslatot.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy beszélt Orbán Balázzsal (MISZ Nonprofit Kft.), aki több számlát
is visszaadott neki, mivel azok nem elszámolhatóak. A későbbi félreértések elkerülése miatt
egy listát kért az elszámolható tételekről. Ismét problémák akadtak a karok és a MISZ
kommunikációjával.

Egyebek
Kapu Tibor bemutatta a Slip ’14 költségvetését. Több tételhez magyarázatot adott. Varró
Gergő elmondta, hogy két dolog aggasztó számára, az egyik, hogy a szervezők a fix keret felett
nagyságrenddel többet költöttek. A másik problémája a főszervező kommunikációjával
kapcsolatos volt. Berta Katalin elmondta, hogy egy plusz tételt kapott a MISZ-től, a villannyal
kapcsolatban. Kapu Tibor elmondta, hogy sok probléma a MISZ ügyintézők kevés
kommunikációja miatt adódott. Vígh Miklós elmondta, hogy az előzetes költségvetést a
végleges jelentősen túllépte. A kiadások között a fellépők összegei igen magasak. Emellett
tételesen kiemelte az előzetes és a végleges költségek közötti különbségeket kategóriánként.
Ezután a GHK a Slip ’13 költségvetésével összevetve megtekintette a rendezvények
költségvetéseit.
Vígh Miklós elmondta, hogy a két főszervezővel személyesen fog beszélni. A GHK később
tárgyal az ügyről. A tavalyi események fényében kiemelten aggasztó a felelőtlen hozzáállás.
Vígh Miklós beszámolt a Kármán Tódor Kollégium tornatermébe tervezett eredményjelző tábla
helyzetéről. A LED paneleket megrendelték, a konkrét tervek véglegesítése zajlik. A Gépész
Szakkollégium vállalta, hogy szeptemberre elkészíti a kijelzőt. A készítők a jutalmazásról
kérdezték Vígh Miklóst, erről a GHK később dönt.
Vígh Miklós elmondta, hogy május 28-án 18:00-tól lesz GHK ülés, a vendég Nagy Tamás
(MISZISZ sales ügyvezető) lesz.
Szaller Ádám elmondta, hogy BSc felülvizsgálattal kapcsolatban Tanulmányi és Oktatási
bizottsági ülést tart a közeljövőben. Középiskolások körében a BME népszerűsítésével
kapcsolatban újabb anyagok érkeznek.
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Ülés vége: 20:28

....................................

....................................

Majláth Máté Lajos
jegyzőkönyvvezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

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

-4-

