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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 30. Oldalszám: 5 

 

Kezdés: 20:10 

Az ülés elején Vígh Miklós a HK zh-ra való felkészülés érdekében tesztet íratott a GHK 

tagjaival. Ennek eredménye a későbbiekben nyilvánosságra lesz hozva, és mindig más ember 

fogja ezt összeállítani. 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós ismertette a Dékáni Tanácson elhangzottakat. Dr. Marosfalvi János 3. helyezést 

ért el a szenátusi szavazáson, így sajnos nem részesül az Apáczai Csere János díjban. Szó volt 

az egyetemi, illetve kari költségvetésről. A Bogdánffy úti sporttelep helyzetéről is szó esett. 

A GHK tagjainak vagyonnyilatkozatainak leadási határideje a jövő hét vége. Lesz egy műszer 

labor pályázatos bemutató november 9-én, ide kell 4 hallgatót delegálni. Szó volt még a 

TVSZ változásokról is. Beszámolt róla, hogy a nyílt napon, a TDK szüneten, illetve egyéb 

egyetemi szünnapon meg lehessen tartani az órákat. A karon dékáni engedéllyel lehetséges, 

de katalógust nem lehet tartani. A kari OHV kitöltöttség magas, ez egy pozitív eredmény. 

A dékáni dicséretekkel kapcsolatban szó esett a jutalmazásról. Évente maximum 20 oktató és 

10 hallgató kaphat ilyet. A szenátus elfogadta a Gépész kar SZMSZ-ét és új Kari Tanács 

tagok lesznek választva. December 6-án, délután 2-től lesz a következő Kari Tanács 

megtartva. A gólyabál főtámogatója az Audi Hungária Kft. A GSZK és ESZK együttélési 
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nyilatkozatairól is szó esett, ezzel kapcsolatban a GHK támogatását fejezte ki. Október 31-ig 

kell elküldeni a Számítástechnikai Szakosztálynak a 3 éves fejlesztési tervét. Ezzel 

kapcsolatban Juhász Zoltán elküldte a tervezetüket. Berta Katalin az igényléshez hozzá tette, 

hogy ebben a félévben mennyi internetdíj folyt be. Somogyi József az eszközök 

beszerzésének ütemezéséről érdeklődött. Kun Levente kérdezte a WIFI-re való átállást, 

azonban ez plusz szolgáltatás lesz, nem átállás. A fejlesztési terv elfogadását kérte Vígh 

Miklós. 

A GHK ezt a tervezetet 13-0-1 arányban elfogadta. 

EHK 

Somogyi József beszámolt az új Nemzeti Felsőoktatási Törvény tervezetéről. Ezek szerint a 

hallgatók 35%-a részesülhetne tanulmányi ösztöndíjban. A legtöbb egyetemen ez az arány 

jelenleg is, a rendszeres szociális ösztöndíjban csak a kategóriások részesülhetnének, azonban 

ez még nem eldöntött. Hallgatói normatíva csökkenésről nincs információ. Az egyetemi 

támogatás rendszerét átalakítják, úgynevezett bázisalapú rendszer lesz. Az oktatási dékán 

helyettesi ülésen az n*15 kredit szűrő eltörléséről volt szó, amit a Kar és a hallgatói képviselet 

nem támogat. Szabó Balázs megkérdezte, hogy az EHK mindenkit támogatott-e az Apáczai 

Csere János díj odaítélésekor. Erre a választ nem tudják a kari delegáltak.  

Az Építész kari HK részéről érkezik egy új delegált az EHK-ba. Szó esett a HÖOK 

vezetőképző időpontjáról, ez a későbbiekben még vita tárgyát képezi. Az elrontott kifizetések 

novemberben lesznek kifizetve. Szabó Balázs az új EHK alelnök személyéről érdeklődött, 

azonban még a jelentkezés szakasza zajlik. 

Szaller Ádám megérkezett. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy Gépészmérnök-képzésért Alapítvány pályázati eredményeiről még 

nincs információ. Rendkívüli szociális támogatási kérvény nem érkezett a Karról. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szipka Károly beszámolt róla, hogy vizsgaidőpontok beosztása elkészült. Nem volt ülés, a 

problémákat Szaller Ádámmal átbeszélték. Kisebb problémák vannak egyes tárgyak esetén. 

Már elindult a következő félévi zárthelyi időpontjainak rendezése is. Az MSc felülvizsgálat 

kérdőívének kitöltésének határideje ki lett tolva. Tanulmányi és Oktatási Bizottsági ülés lesz a 

11. héten, ahol a jegyzettámogatási pályázatról is szó esne. Több észrevétel érkezett az egyes 

zárthelyik órarenden kívüli írásáról. Vígh Miklós az MSc felülvizsgálatról elmondta, hogy az 

oktatóknak is ki lesz küldve az üzenet, hogy a tanszékek a saját hallgatóikat is biztassák a 

kitöltésre. Kovalovszki Máté, a keresztféléves vizsgák ütközéséről érdeklődött. 
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Ösztöndíj Bizottság 

Szabó Balázs beszámolt arról, hogy az ösztöndíjak fel lettek töltve, nincs hibás tétel. Az 

utolsó kifizetési időpont előtt bizottsági ülés lesz. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin beszámolt róla, hogy a jeges est időpontjáról döntést kellene hozni. Az 

időpontajánlásokra még várunk. A gazdasági beszámolót Vígh Miklós kérésére elkészíti 

minden hónapban, hogy hogyan áll a GHK költségvetése. Megkérdezte, hogy a tanszékek 

támogatják-e idén is a gólyabált. Antal Laura megemlítette, hogy a nem minden tanszék 

válaszol a meghívásra. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy az MSZO szeretne 2 Whiteboardot az FSZ009-be és a 9. emeleti 

nagy társalgóba. Az állványt a Hegesztés Szakosztály és a Gyártástechnológia Szakosztály 

készítené el. A támogatás a kollégiumi felújítás keretéből lenne utalva. Szó esett a 

szobájukban egyedül lakó emberek kezeléséről, 4 gyanús szoba van, egy olyan, aki nem tud 

választ adni. Ennek megoldására a következő félévtől komoly szankciók lesznek bevezetve. A 

Kollégiumi Bentlakási Megállapodás következő félévi módosításáról egy Kollégiumi 

Bizottsági ülés keretein belül esett szó. Kollégiumi kiírás a következő félévre, úgy történne, 

hogy a kollégiumba közösségi alapon történő bekerüléshez szükséges lenne egy minimális 

1,0-s ösztöndíj index elérése, valamint adott képzés alatt egyszer mentességet lehet kérni ez 

alól. Az öntevékeny körök helyiségeire nyilatkozatot kell aláírniuk a vezetőknek. 

Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy legyen-e valamilyen minimum követelmény a közösségi 

bekerüléshez. A GHK ezt 7-3-2 arányban támogatta. 

A pontos részletekről a GHK még később dönt. Holnap Perjési Péter találkozik Csicsely 

Tiborral és egyeztetnek, hogy egy mágneskártyás beléptető legyen a HÖK tömb bejáratánál a 

csengő helyett. Szó esett a plakátolási rendről is. Kovalovszki Máténál egy szintfelelős 

érdeklődött az új sütőben levő tálca és rácsok helyzetéről. A kollégiumi közösségi helyiségek 

felelősségvállalási lapjait aláírnák a körvezetők, valamint a közös helyiségek takarítását 

beosztás szerint végeznék. Gonda Norbert a Neptunon való éjszakai kollégiumi díj kiírásának 

gyakoriságáról érdeklődött. Erről nincs információ. Kovalovszki Máté elmondta, hogy a 

Vásárhelyiben ez év végén történt kiírásra, amely nem jó megoldás. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente beszámolt arról, hogy átadták Dékáni Tanácson a gólyabáli meghívókat. A 

gólyabál költségvetési terveit ismertette. A díszítés, a listára küldött terv alapján lenne 

megoldva, erről árajánlat a héten érkezik.  
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A GHK a költségvetés tervezetet 13-0-0 arányban támogatta. 

Jövő héten lesz Rendezvény Bizottsági ülés, melyen a feladatok lesznek kiosztva. A menü 

kérdésében a GHK többkörös szavazás során, az első menüt 13, a másodikat 4 arányban 

támogatta. 

PR Bizottság 

Rácz Virág bemutatta a nyílt ülés előzetes plakátját. Vasárnapra elkészül a programtervezet 

is. A GHK PR kiadványával nem történt előrelépés. 

Sport 

Mátics Zoltán a sportszertár kérdésének rendezését szeretné kérni. A listát és a nyilvántartást 

papír alapon is rögzítené. Gonda Norbert beszámolt róla, hogy 5 dolog hiányzik jelenleg, a 

többi tétel visszakerült. A leltár el lesz készítve a jövő hét folyamán. Mátics Zoltán a nyílt 

ülésen hirdetni szeretné a kölcsönzőt. Vígh Miklós a DSK ügyeletről kérdezett. Berta Katalin 

megkérdezte, hogy hogyan sikerült a kint levő dolgokat visszaszerezni, erre azt a választ 

kapta, hogy e-mailben kapott mindenki értesítést. Szipka Károly a sportszertár első 

rendeléséhez viszonyítva kérné a tételek visszaszerzését. Nagy Edit megkérdezte, mennyire 

van kihasználva a DSK, ennek kimutatását elektronikus formában meg lehet tekinteni. 

Iroda 

Majláth Máté az ügyelet, takarítás, irodabeszerzésről beszélt. Vígh Miklós kérte, hogy az 

ügyeleten ne mindig ugyanazok az emberek legyenek. 

Előző heti munka, egyebek 

Kun Levente találkozott a Red Bull képviselőjével, végleges gólyabáli egyeztetést végzett 

Orbán Balázzsal. Beszélt a gólyabál cateringjéről, ruhatárról, és a VIP vendégek étkezési 

lehetőségéről. 

Berta Katalin részt vett a gólyatanács ülésén és előadást tartott. A körök pénzfelvételét is 

intézte. 

Perjési Péter 2 és fél órás Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, volt a gólyatanács ülésén, részt 

vett az egyedül lakók kinyomozásában, illetve a várólista feltöltésében. 

Antal Laura a telefonszámlákról érdeklődött. 

Gonda Norbert próbált a sporteszközök kérdéseire válaszolni, tájékoztatott, hogy az egyik 

ping-pong asztal használhatatlan, ennek javítását megpróbálja elintézni. 

Varró Gergő Kollégiumi Bizottsági ülésen vett részt, és annak emlékeztetőjét készítette el. A 

honlapot folyamtosan frissítette. 
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Mátics Zoltán Kollégiumi Bizottsági ülésen volt, ügyelt, egy kollégiumi rendezvényt jelentett 

a Kollégiumok Osztály felé. 

Nagy Edit Kollégiumi Bizottsági ülésen volt, illetve bejelentette, hogy Szociális Bizottsági 

ülés lesz a közeljövőben. 

Nagy Ágnes a gólyabáli díszlet ügyét intézte. 

Szaller Ádám vizsgarend készítésében vett részt, illetve a Kollégiumi Bizottság ülésén is jelen 

volt. Az öntevékeny körök helyiségeinek nyilatkozatát segített elkészíteni. Volt a MOGI 

tanszéken egyeztetni. 

Somogyi József elmondta, hogy a sörpadok kölcsönzéséről ki lett függesztve a papír. 

Szabó Balázs gólyatanács ülést tartott. 

Kovalovszki Máté Kollégiumi Bizottsági ülésen volt. Külsős kollégiumi kártyák ügyének 

intézésében segített illetve a gondnokokkal egyeztetett a konyhakulcsok ügyében. Kérte, hogy 

a vállalások listáját mindenki töltse. 

Szipka Károly a vizsgaidőpontok elkészítését végezte, Dr. Bihari Péter dékán helyettes úrral 

megbeszélést tartott, EHK-s teendőit intézte. 

Rácz Virág a nyílt nappal kapcsolatban végezte ügyeit. Előkészítette a nyílt ülést, volt 

gólyatanácson, illetve összeállította a gépészhíreket. 

Majláth Máté a gólyabáli feladatok elkészítését, jegyzőkönyv letisztázását végezte. Elment a 

gólyabálos jegyekért. 

Vígh Miklós Dékáni Tanácson volt, illetve Perjési Péterrel a problémás kollégiumi ügyeket 

intézte. 

Ülés vége: 22:50 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 

 


