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Jelen volt Késett Előbb távozott 

Kimentést 
kért Hiányzott 

Antal Laura x     
Berta Katalin x     
Farkas Patrik x x 

   Forró Dóra x     
Gonda Norbert x 

  
x 

 Kun Levente Alex x     
Majláth Máté x     
Perjési Péter x     

Pfeiffer Norbert x 
   

x 
Rácz Virág x 

    Somogyi József x     
Szabó Balázs x 

  
x 

 Szipka Károly x     
Vígh Miklós x     

Völgyesi Gábor x 
    Dátum: 2012. szeptember 04. Oldalszám: 4 

 
Kezdés: 20:02 
 
Az ülés vendége volt Keresztes Péter és Juhász Zoltán, akik a Számítástechnikai 
Szakosztály és a MISZ között létrejövő számítástechnikai szolgáltatás szerződésről és az 
üzemeltetési koncepcióról beszéltek. A szerződés célja, hogy a beruházásokat előre 
megtervezve körülbelül egységes szinten lehessen tartani a hallgatói befizetések 
mértékét, ellenőrizni lehessen, hogy a beszedett összegek szükséges fejlesztésekre 
fordítódnak, illetve állandó és megfelelő szinten lehessen tartani a netszolgáltatást. 
Minden nagyobb beruházást felsőbb szinteken is el kell fogadni, az egyetem részéről a 
Kollégiumok Osztály dönt. 

A hálózathoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyek nevét félévente le kell 
jelenteni majd az egyetem felé. Október 31-ig egy fejlesztési tervet be kell mutatniuk a 
hálózatot működtető köröknek. 

20:04: Farkas Patrik megérkezett 

21:24: Keresztes Péter távozott 

A GHK átgondolta a részleteket Juhász Zoltán társaságában. A többi kar véleményét is ki 
fogják kérni. A szerződéseket a képviselet bekéri, hogy a tervezeti fázisban 
megtekinthesse. 

21:40: Juhász Zoltán távozott 
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Molnár Szabina mandátumának megszűnése következtében Somogyi József szavazati 
jogú hallgatói képviselő lett.  

A megüresedett Szociális Bizottság vezetői posztjára Antal Laura Csenge és Somogyi 
József pályázott. A jelöltek röviden ismertették pályázatuk tartalmát és motivációjukat. 

22:00: Antal Laura Csenge és Somogyi József távozott 

A képviselet 9 szavazatott adott Somogyi Józsefre és 1 szavazatot Antal Laura Csengére. 

Így Somogyi József lett a Szociális Bizottság vezetője. 

Völgyesi Gábor beszámolt róla, hogy részt vett a Dékáni Tanácson. Szó volt a 
video.bme.hu oldal ismételt beindításáról, a karon továbbra sem támogatott a felvétel, 
ezért továbbra is szünetel a Gépészmérnöki kari előadások felvétele.  

A következő évnyitón már ülni fognak a hallgatók.  

A Vezetői Értekezleten szóba kerültek a TVSZ változtatások, egyelőre bizonytalan a 
helyzet. A TJSZ esetleges változtatásain egyelőre gondolkoznak, ez a törvényi 
szabályozástól függ. Szó volt a terméktervező hallgatók rajz alkalmasságijáról.  

A Kosár Kör SZMSZ-t Forró Dóra segít összerakni a következő hétig.  

A K épületben található és jelenleg a Senior Gárda által használt vitrint az egyetem meg 
akarja szüntetni. Kun Levente Alex és Majláth Máté vállalja a vitrin eltávolítását. 

A képviselet 12-0-0 arányban támogatja a Gépész csapatot az Egyetemi napokon való 
részvételben. 

EHK Beszámoló 

Szipka Károly beszámolt róla, hogy az Önkéntes Nap szervezése jól halad. A képviselet 
tagjainak kötelezően részt kell venniük az eseményen.  

Szeptember 27-én EHK elnök választás lesz. A pályázatokat 26-ig lehet beadni.  

Szó volt az új felsőoktatással kapcsolatos törvényrendeletekkel. A DOSZ a HÖOK-hoz 
hasonló formában fog megvalósulni.  

Szóba került a G-csarnok felújításának támogatására beadott pályázatról, amelyet Farkas 
Patrik felügyel.Nyáron több büfé is csődbe ment, a MISZ vette át az üzemeltetésüket. A 
kifizetési időpontok el lettek fogadva. Nem lesz többé Demján ösztöndíj.  

A szociális pályázati bírálói vizsgák folyamatban vannak. Október 20-án HÖOK elnök 
választás lesz Debrecenben. 
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Kun Levente Alex elmondta, hogy csütörtökön lesz egy meeting az Önkéntes Nap 
szervezői gárdájának a Goldmann György téren. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szipka Károly beszámolt róla, hogy beérkeztek az új kormányrendelettel kapcsolatban 
papírok. Msc felülvizsgálattal kapcsolatban folyamatosan egyeztetett Czigány Tibor 
dékán úrral és Bihari Péter dékán helyettes úrral. A tanszékvezetőknek el lettek küldve a 
felülvizsgálattal kapcsolatos anyagok.  Lesz Hallgatói Fórum csütörtökön 16:00-tól a 
TVSZ változásokkal és a Hallgatói szerződéssel kapcsolatban.  

Kun Levente Alex szerdán Csicsely Tibortól elkéri a kollégium auláját a célra. 

Előre láthatólag a jövő héten lesz KTB ülés. 

Kollégium Bizottság  

Perjési Péter beszámolt róla, hogy folyamatosan frissíti a várólistát. Kollégista 
igazolványokat kell készíteni. A levelezőlisták frissítve lesznek. A tervek szerint a külsős 
kollégista igazolvány mellé egy mágneskártyát kell vásárolniuk. 

Volt Monitoring, ahol szó volt az Old’s Clubbal és Bassmenttel kapcsolatosan beérkezett 
lakói panaszokról. A Kármán Tódor kollégium tornatermében nem lesz testnevelés óra, 
ezért Perjési Péter tervei szerint az öltözőt a külsős konditermet használók számára meg 
kéne nyitni. Egyelőre átbeszélés alatt áll az ügy. 

A szobacseréket a harmadik hétig lehet majd megoldani. A lakcím bejelentésre egy 
hónapos határidő lesz.  

Sport 

Farkas Patrik beszámolt róla, hogy hivatalosan is átadásra került a BME Sportközpont. 
Ha valaki nem a BME Sportközpontba vett fel testnevelést és nem elsőéves hallgató, 
akkor a Neptun rendszerben a 068-as kérvényt le kell adni, így biztosított a BME-s 
kedvezmények igénybevétele. Lezajlott a teremigénylés.  

A KTK tornateremben vasárnap 22-23 óra között a GHK, 23-24 óra között a Senior 
Gárda, hétfőnként 19:30-20:00 között a Kosár kör számára lett igényelve a terem. 
Megrendezésre kerül a Kármán Focibajnokság. Szerdán 23-24 óra között az öntevékeny 
körök részére lesz lefoglalva a terem, egymás között megbeszélve, hogy melyik héten ki 
használja. A felsorolt teremfoglalásokat a GHK fizeti a hallgatók részére.  

10 darab C kategóriás BME Sportközpont belépőt kisorsol a GHK az Önkéntes Napon 
részt vevők között, 10 darabot a Sportnapon részt vevők között. Jövő héten hétfőn 
Sportnap lesz. Hétfőn este (keddre virradóan) lesz Corvinus-BME kötélhúzás. 

Szerdánként karok közti kidobós verseny lesz a BME Sportközpontban.  
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Szociális Bizottság 

Somogyi József beszámolt róla, hogy pénteken nem lesz szociális pályázat bírálás az 
Önkéntes Nap miatt. Völgyesi Gábor a héten elmegy a Zalaegerszegi hallgatók szociális 
pályázataiért. 

Külügyi referens 

Somogyi József beszámolt róla, hogy csütörtökön 19:00-kor lesz Erasmus Fórum a 
kollégium 9. emeletén. Egyetemi szinten 20 helyet hirdetettek meg a pótjelentkezésre. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente Alex beszámolt róla, hogy csütörtökön lesz Kollégistaavató.  

A hajó bérlése megtörtént a Gólyahajóhoz. A Gólyahajó 20:45-kor kezdődik. A képviselet 
8-0-2 arányban támogatta, hogy ne Julia Carpenter jöjjön a Gólyahajóra fellépőként. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Kata beszámolt róla, hogy péntekig küldhetik be az öntevékeny körök az 
igényléseiket. Vasárnap este 20:00-kor lesz bizottsági ülés. 

PR Bizottság 

Rácz Virág beszámolt róla, hogy az Evezős Nap a félév időbeosztása következtében nem 
kerül megrendezésre. 

Egyebek 

Völgyesi Gábor beszámolt róla, hogy kikerült a honlapra a HK képviselő jelentkezés 
hirdetése, a plakát is készül. Az elmaradt beszámolókat pótolni kell. 

Antal Laura Csenge kérte a képviseletet, hogy jelentkezzenek ügyeletre és takarításra 
az irodában. A szintfelelősi pályázatot hamarosan kiírja. 

Perjési Péter jelezte, hogy megérkeztek a kártyatartó tokok. 

  .............................................   .............................................  
 Forró Dóra Völgyesi Gábor 
 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 Emlékeztető vezető GHK elnök 


