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Jelen volt Késett Előbb távozott 

Kimentést 
kért Hiányzott 

Antal Laura    x  
Berta Katalin x     
Farkas Patrik    x  

Gonda Norbert  x    
Kovalovszki Máté x     
Kun Levente Alex  x    

Majláth Máté x     
Mátics Zoltán x     
Nagy Ágnes x     
Nagy Edit x     

Perjési Péter x     
Rácz Virág x     

Somogyi József  x    
Szabó Balázs x     
Szaller Ádám x     
Szipka Károly x     
Varró Gergő x     
Vígh Miklós x     

Völgyesi Gábor x     

Dátum: 2012. október 24. Oldalszám: 6 
 
Kezdés: 20:06 

Vendégünk volt az Old’s Club új és régi vezetősége. Peka István helyett Pawletko Peter 
lett a körvezető, munkásságát legalább egy évig szeretné folytatni, helyettese Katona 
Miklós és Richolm András lesznek. Mindannyian elmondták, hogy a közösségi 
rendezvényeket szeretnék továbbra is szervezni, illetve szeretnék a kollégiumi folyosók 
azon részeit kifesteni, ahol a körtagok nagytöbbsége lakik. Továbbá jó kapcsolatot 
szeretnének ápolni a GHK-val. Perjési Péter a szellőztetésről kérdezte a csapatot, 
aminek a későbbiekben utánanéznek.  

Peka István és Pawletko Peter távozott. 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós szavazásra bocsátotta az Old’s Club új vezetőségét. Az új körvezetőt a GHK 
10-0-0 arányban támogatta.  

Vígh Miklós beszámolt róla, hogy a Dékáni Tanács elmaradt október 23.-a miatt. 
Továbbá elmondta, hogy a netszerződés betekintéssel kapcsolatban történtek 
egyeztetések, a Számítástechnikai Szakosztály tagjaival voltak Keresztes Péternél, 
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közösen megtárgyalták a felelősségvállalási részt. Ennek eredménye a közeljövőben 
várható. 

Megérkezett Somogyi József. 

Vígh Miklós kérte a bizottságvezetőket, hogy küldjék el időben a napirendi pontokat, 
mert így nehéz felkészülni az ülésre, és a hatékonysága is kisebb. A bizottságvezetők egy 
része nem küldte el a féléves ütemtervet, ezt mihamarabb pótolják. 

Megérkezett Gonda Norbert. 

Vígh Miklós véleménye szerint a HK ZH-ra el kell kezdeni a felkészülést, melyet a TVSZ 
megismertetésével kezdene. Erről további információt a levelezőlistára fog küldeni. A 
TTK HK-val egyeztetés alatt áll a FSz004-es terem, melyet a Gépész Szakkollégium 
számára kívánunk biztosítani irodának. A TTK HK jelezte igényét a 3. emeleti közösségi 
szobára a saját Szakkollégiumuk számára. Erről már korábban is voltak egyeztetések. 

Gépész Szakkollégium pályázatáról történt még említés. Az irodapályázatukkal 
kapcsolatban minden rendben van, az SZMSZ-üket mindenki olvassa át és a felmerülő 
kérdéseket írja össze, ezt még el kell fogadnia a GHK-nak.  Kovács András írt a 
sportpályázattal kapcsolatban, a következő EHK ülésen újra napirendre kerül a kérdés. 

EHK 

Somogyi József elmondta, hogy Nagy Dávidot jelölte ismét a BME EHK a HÖOK elnöki 
posztjára, akit újra is választottak. Beszámolt arról, hogy a Rektori Tanácson szó volt a 
Kari Tanácson való HK-s részvételi arányokról.  

A következő jövő héten kiírásra kerül az Egyetemi BME ösztöndíj. Szó volt arról, hogy a 
HKT egyik kar alá sem tartozik így az ő jutalmazásukra belső rendszer lett kialakítva, 
amit az EHK el is fogadott. Október 19-én megszületett a szociális pályázatok 
fellebbezéseinek eredménye, de ez még nem került a nyilvánosság elé. A hallgatói 
kifizetések bizonyos esetekben késnek, azt még nem tudják, hogy ez hány embert érint, 
mivel bonyolult, rendszerbeli problémák léptek fel. Szó esett arról is, hogy a kollégiumi 
mentorok igényelhetnek állandó vendégkártyát. Kollégiumi ügyekről is szó volt, a GTK-n 
fennmaradt férőhelyből kapott a gépész kar egy helyet. A MIR-ről (web2-es projekt) 
történtek egyeztetések, Dibó Zoltán tartott beszámolót, azonban senki nem tud a 
hálózat fejlesztésének jelenlegi állapotáról, így előrelépés és konkrét kérdés nem 
hangzott el. Szipka Károly elmondta, hogy a fejlesztőknek nagy részletességgel kell 
átadni az információt, ezt az EHK-ban meg tudnák oldani, de a referensek túlterheltek és 
ezért halad nehezen a projekt. 

Megérkezett Kun Levente. 
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Ösztöndíj Bizottság 

Szabó Balázs beszámolt, hogy elkészültek az ösztöndíjak értékelései. Varró Gergővel 
közösen elbírálták a pályázatokat, a segítségért köszönetét fejezte ki. 

A Sport ösztöndíj felszólalásairól szóló Bizottsági döntést a GHK 13-0-0 arányban 
jóváhagyta. 

A közösségi ösztöndíj emelt összegű keretét a GHK támogatja. KBME felszólalásai jóvá 
lettek hagyva 13-0-0 arányban, a GHK az alacsonyabb összegű keret kiosztását 
támogatja. 

A GHK 12-0-1 arányban elfogadta Juhos Krisztián tavaly ki nem utalt önkéntes napi 
jutalmazásának kiutalását. 

Vígh Miklós fel tette ezzel kapcsolatban a kérdést, hogy ki az aki úgy gondolja, hogy az 
idei normatíva terhére nem tudja a HK kiutalni amit 10-2-1 arányban fogadott el a GHK. 

Szociális Bizottság  

Nagy Edit beszámolt, hogy a Gépészmérnök Képzésért Alapítvány pályázatának 
eredményéről november 1-ig kap tájékoztatást, ami ezek után felkerül a honlapra is. 

PR Bizottság 

Rácz Virág a gépész kar nyílt napi standjának berendezési igényéről beszélt. 
Tájékoztatást adott a PR kiadvány megrendelési mennyiségéről. A nyílt ülés a 10. héten 
november 6-án este 8-tól lesz, melyre a dékáni vezetés is hivatalos.  

Hírlevél készül, amelyben az alábbi dolgokról lesz szó: Nyílt HK ülés, Egyetemi BME 
ösztöndíj, kari ösztöndíj eredmények, illetve információkat a gólyabálról és a 
kollégiumban vendégként bent tölthető ingyenes éjszakáról. Szipka Károly a nyílt napi, 
öntevékeny körök megjelenésről beszélt, melyet Rácz Virág intéz. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente beszélt Orbán Balázzsal, Czikó Norberttel, a gólyabáli pultokkal 
kapcsolatban. A cateringgel kapcsolatban még nincs konkrét információja, több 
lehetőség áll rendelkezésre, de ezek költségei meglehetősen magasak. A gólyabál 
költségvetés tervezete nagyban függ Orbán Balázs válaszától, ezt a jövő heti GHK ülésre 
készíti el. Az UFO együttes lesz a fellépő, utána Matt Flaron zenél majd. A gólyabáli 
belépőjegy terve megfelelő, a kisebb hibák javítva lesznek.  

 

Kollégiumi Bizottság 
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Perjési Péter bemutatta a következő félévi kollégiumi felvételi kiírás tervezetét. A 
gépész BSc és valamennyi mesterképzés tartozna az egyik csoportba, az energetika, 
mechatronika és az ipari termék- és formatervező alap szakok a másik csoportba. 

Ezt a csoportosítást a GHK 12-0-1 arányban elfogadta. 

A Bizottság javaslataként a következő félévre vonatkozó bennmaradás az előző 
csoportok szerint sorrendben 4,0 és 4,2 –es minimum KKI-val lesz lehetséges. 

Ezt a GHK 13-0-0 arányban elfogadta.  

Bekerülésnél a csoportok ugyanúgy lennének kialakítva, az adott képlet szerint súlyozva 
lenne a második csoport elért KKI-ja. Ezt tanulmányi eredmények közötti csökkenő 
különbség indokolja. Két javaslata van a Bizottságnak, egyszer a 0,9 –es szorzó, másik 
javaslat a 0,85-ös szorzó. Többkörös szavazásra eredményeként: 

0,85-ös szorzó: 2 szavazat 

0,9-es szorzó: 12 szavazat 

A GHK a 0,9-es szorzó alkalmazását választotta.  

Minimálisan kötelezően bent töltött éjszakák lesznek előírva a következő félévtől. 
Perjési Péter beszámolt, hogy a Bizottsági ülésen több felvetés is elhangzott a közösségi 
bekerüléshez kapcsolódóan, valamilyen mértékű minimális tanulmányi kritérium 
bevezetéséről. Ezt a felvetést a HK a későbbiekben tovább tárgyalja. Az öntevékeny 
köröknek, akik saját helyiséggel rendelkeznek felelősségvállalási nyilatkozatot kell 
aláírniuk a körvezetőknek, melyben felelősséget vállalnak a helyiségért és annak 
tisztaságáért. Szabó Balázs a héten lezajlott fegyelmi tárgyalás eredményéről 
tájékoztatott, melynek eredménye szigorú megrovás lett. 

Gazdasági Bizottság 

Gonda Norbert beszámolt a Body kör Szkander és fekve nyomó bajnokságának 
igényléséről. Perjési Péter szerint az EHK elé kellene terjeszteni, mivel ez egyetemi 
szintű rendezvény így az EHK-nál lenne célszerű pályázni rá. Ennek megírását Gonda 
Norbert vállalta. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szipka Károly beszámolt a vizsgaidőpontok kiírásáról és jelezte, hogy pénteken TOB 
ülés lesz, ahol a Kari Oktatói Díjról, valamint jegyzetkészítési programról is szó lesz. A 
megelőző héten KTB ülés volt, amely egyik fő témája a költségtérítés csökkentési 
kérelmek voltak, ezek mellett szó volt a tanszéki vizsgalétszám felmentésről is szó volt. 
MSc felülvizsgálat meg lesz hosszabbítva, Bihari Péter oktatási dékán helyettes úr 
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megkeresi az oktatókat, hogy ők is hirdessék ezt. Szaller Ádám, Szabó Balázzsal volt a 
Kari TDK ülésen, és ott szó esett a GHK különdíjról is. 

Sport 

Mátics Zoltán beszámolt az EHK-tól igényelt sporttámogatás összegéről. Majd szó volt a 
kari csapatok pályázatainak elbírálásáról, mely szerint a MAFC Kármán futball csapat, 
Fikesz kézilabda csapat és a Gépészmérnöki tenisz csapat lesz támogatva. 

Ezt a GHK 13-0-0 arányban elfogadta. 

HSB ülés lesz október 31-én. 

Iroda 

Majláth Máté beszámolt az ügyeleti- és takarítási rendről. Szó esett a közös előtér 
rendbetartásáról, padok elpakolásáról. Egy irodaszer rendelés is hamarosan aktuálissá 
válna, erre a szakkollégiummal közösen lenne alkalom. Skype ügyelet létrehozása is cél, 
ennek megvalósítása folyamatban. 

Egyebek, elmúlt héten elvégzett feladatok 

Majláth Máté elmondta, hogy a jegyzőkönyvet készítette el, illetve a gólyabállal 
kapcsolatos feladatait intézte. 

Kovalovszki Máté a szintfelelősökkel egyeztetett, és a konyhaszekrény kulcsokat 
intézte. 

Völgyesi Gábor a MOGI tanszékvezetői pályázatot tekintette át. 

Szipka Károly EHK bizottsági üléseken vett részt. 

Rácz Virág PR ügyeket intézett, nyílt nappal kapcsolatos dolgokról a jövő héten tud több 
tájékoztatást adni, PR ülést tervez a közeljövőben. 

Szabó Balázs az ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyeit intézte. 

Somogyi József EHK ülésen vett részt. 

Nagy Ágnes a gólyabál díszleteinek tervezésével foglalatoskodott. 

Szaller Ádám KTB ülésen volt, valamint a jegyzetkészítési programmal és vizsgarend 
kialakítással foglalkozott. 

Nagy Edit a Gépészmérnök Képzésért Alapítványos pályázatoknak járt utána. 
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Mátics Zoltán a sport pályázatok bírálását végezte el, illetve egy kari rendezvény 
létrehozásával kapcsolatban egyeztetett. 

Varró Gergő Sport, Szakmai és Kari BME ösztöndíj bírálással foglalkozott.  

Perjési Péter Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, várólista feltöltését végezte. 
Tájékoztatást adott, hogy a 9. emeleti nagy társalgóban 4 szekrénynek nincs meg a 
kulcsa. 

Gonda Norbert a sporteszközök visszahozatalát intézte, illetve felvetette, hogy régen 
volt egy csocsóasztal a kollégiumban a lépcsők aljánál, ezt fel lehetne eleveníteni.  

Berta Katalin  a gólyatanácson való részvételét említette meg. Elkészítette a gólyahajó 
végleges költségvetését, utánajárt a printerkártyáknak és a pénzfelvételi listát vezette. 

Kun Levente tárgyalt Orbán Balázzsal és Czikó Norberttel, a BGF-es közös esemény 
hirdetését intézte, ahol ő is jelen is volt. Jövő héten elszámol a jegyekkel is. A gólyabáli 
szponzoroknak írt. Szeretne rendelni walkie-talkiet a gólyabálra, ennek költségét is 
elmondta, és a díszítésen való ötletek kidolgozását kérte. 

Vígh Miklós a netszerződést intézte. Jelen volt a Kollégiumi bizottság, Ösztöndíj 
bizottság ülésein, és a GSZK pályázatát is átolvasta. A hétvégén az iroda körüli 
rendrakást szeretné intézni, illetve a számítógépek újratelepítését. 

Ülés vége: 23:10 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós 
 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 emlékeztetővezető elnök 


