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Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura x     

Berta Katalin 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     

Dátum: 2013. március 19. Oldalszám: 4 

 

Kezdés: 20:15 

A GHK a mai napon nyílt ülést szervezett. Vígh Miklós üdvözölte a résztvevőket és ismertette 

a napirendi pontokat. 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós beszámolt arról, hogy ma volt Dékáni Tanácson. Itt szó esett a tegnapi vezetői 

ülésen elhangzottakról. Továbbá elmondta, hogy csütörtökön Kari Gazdasági Bizottsági ülés 

lesz, illetve az áprilisi kari tanácson négy tanszék, új tanszékvezetőiről lesz szavazás. 

EHK 

Somogyi József beszámolt arról, hogy az EHK ülésen vendégük volt Szabó Imre, a 

Diákközpont (később: DIK) elnöke és Horváth Éva a VIK HK új elnök asszonya. Szabó Imre 

megbízatása nyár végén lejár és ezzel egyidejűleg igényfelmérést szeretne készíteni a DIK 

működésével kapcsolatban, különös hangsúlyt fektetve a Karrier Iroda és a Támpont Iroda 

működésére. Somogyi József elmondta, hogy néhány feladat újra lett osztva az EHK-n belül. 

Ezen kívül szó volt a HÖOK jelenlegi tevékenységeiről és arról, hogy valószínűleg újra 

tárgyalni fognak a kormány tagjaival. Beérkeztek a pályázatok Kollégiumok Osztály 

igazgatóhelyettesi posztjára. Hubay Mátyás jelenlegi igazgatóhelyettes is pályázott, a 

munkájával meg vannak elégedve. A Műegyetemi Információs Rendszer egyeztetései elértek 

a Szociális rendszer részéig. A DIK felülvizsgálatáról később lesz eredmény. Berta Katalin a 

sport és kultúr keretről érdeklődött. A DIK működéséről rektori utasítás fog rendelkezni a 
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későbbiekben. Erről bővebben érdeklődött Szabó Balázs. Szipka Károly beszélt a HÖOK 

jelenlegi álláspontjáról és a pénteki közgyűlés okáról. 

Ösztöndíj Bizottság 

Szabó Balázs elmondta, hogy ma 19:30-kor zárult le a Sport, Szakmai és Kari BME 

ösztöndíjak csatolmányainak leadási határideje. Elmondta, hogy hány pályázat érkezett be, és 

a normatíva költségvetés összegét. A Kari BME és a szakmai ösztöndíjak elbírálását az 

egyetem végzi, így ezt továbbítja az illetékeseknek. A sportszakosztállyal közösen végzi majd 

a Sport ösztöndíjak értékelését. Jövő hét utáni héten lesz erről végleges eredmény. Elmondta, 

hogy a félévben a tanulmányi ösztöndíjak kifizetése rendben zajlik és a jelenlegi pénzügyi 

helyzetről is beszélt. Szó volt az MSc-s gólyák ösztöndíjáról, és annak osztásának elveiről. 

Beszélt még a homogén hallgatói csoportokról és a hallgatói normatíváról is. Az ösztöndíjra 

kiosztható féléves összegekről kérdezett egy vendég. Egy másik hallgató az MSc gólya 

ösztöndíjak 100 pontos rendszerben való kiosztásáról is érdeklődött. Továbbá Szabó Balázs 

egy korábbi elvet is elmondott, mely akkor vitákat szült.  

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy a vizsgarend ellenőrzés jelenleg rendben van. Voltak 

problémák, de sikerült módosítani. Hamarosan elkészül a TOB kisokos, mely a Kari 

tanulmányi bizottságon felmerülő problémákról fog szólni. Szó volt arról, hogy a Műszaki 

Mechanika tanszéken probléma van a Szilárdságtan nevű tárgy házi feladatok leadásaival 

kapcsolatban. Szipka Károly az MSc felülvizsgálatról beszélt. Az MSc képzéssel kapcsolatos 

BSc felmérés eredménye is már prezentálásra került. Elmondta, hogy a dékáni hivatalban 

továbbra is számítanak a GHK segítségére. Vígh Miklós egy hallgatói problémás esetről 

beszélt. Terméktervező hallgatók a BSc képzést szeretnék átalakíttatni, ez ügyben már Dr. 

Bihari Pétert is megkeresték, aki tovább irányította a GHK felé a felszólalókat. Az egyik 

vendég a Gép- és Terméktervezés Tanszék által oktatott tárgyak keresztféléven való 

indításáról érdeklődött. Ez valószínűleg a későbbiekben is probléma lesz, de már a GHK is 

dolgozik az ügy megoldásán. Somogyi József beszélt a BME kutatóegyetemi posztjával járó 

juttatásról. Vígh Miklós a tanszéki dolgozók létszámának csökkenéséről is beszélt. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy megkapta pénteken a Szociális Pályázatok fellebbezéseit. Egy 

jogos felszólalás történt. A Gépészmérnök Képzésért Alapítvány ösztöndíjainak eredménye a 

GHK honlapján már megtalálható. Továbbá tájékoztatta a jelenlevőket a féléves szociális 

támogatás végső ponthatáráról és az azzal járó összegekről. Somogyi József elmondta a 

Műegyetemi Információs Rendszerről fontos tudnivalókat. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy a plakátolási rendet szükséges lenne elfogadni és beszélt a 

korábbi félévekhez képesti változásokról. A TTK HK válaszára várva a GHK a jövő héten 

szavaz a kiírásról. Beszélt még a kollégiumi várólista jelenlegi helyzetéről. Somogyi József 
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beszélt a kart érintő egyetemi büntetések elveiről. Elmondta, hogy holnap több fegyelmi 

eljárás lesz különböző indokok miatt. Perjési Péter elmondta, hogy múlt héten volt mentori 

ülés ahol a megbeszélték, hogy hamarosan lesz kollégiumi edény kommandó, emellett a 

kollégiumi húsvétozást is szeretnék megtartani. A hétvégén az elektronikus teremigényléssel 

is történtek előrelépések. Szobaellenőrzés lesz a Kármán Tódor Kollégiumban, egy 

véletlenszerű időpontban. Ezek után prezentálta a mentorok véleményezéséről készült kérdőív 

eredményeit is. Elmondta, hogy ma volt a szobai elektronikus állapotlapokról szóló 

megbeszélésen, ami lehet, hogy már a nyári kiköltözéskor alkalmazva lesz. Frissítette a HK 

tömb kulcsfelvételi listáit is. Szóvá tette, hogy szeretné, ha a kollégiumi alagsori öltözők a 

külsős kondisoknak elérhetőek lennének. Az üzemeltető megrendelte a konyhai fali 

csatlakozókat. A 9. emeleti társalgóban levő polc zárható ajtókat kap, melyet a Köret Kör és a 

Kollégiumi Társas- és Szerepjáték Kör fog hasznosítani. Idén nyáron nem lesz tisztasági 

festés, így nem kell szinteket meghatározni, hogy nyáron hol lehet majd lakni. Mátics Zoltán 

a tornaterem balesetmentesítésének helyzetéről érdeklődött. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy ma volt önkéntes napi ülésen és hozzátette, hogy idén a 

szervezés máshogy lesz. Ennek az időpontja szeptember 17. Továbbá elmondta, hogy 

áprilisban az önkormányzat egy kerülettisztító megmozdulást szeretne szervezni a BME-vel 

közösen. 

PR Bizottság 

Rácz Virág elmondta, hogy a KÁTÉ-soknak továbbította a GHK híreit. Jövő héten újabb e-

mailt fog küldeni az új kari hírekről. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta, hogy vár a sport és kultúr keret végleges eredményére. Szeretné a 

költségvetésről szóló beszámolót elkészíteni, de még a HSZI felől nem kapott visszajelzést. 

Sport 

Mátics Zoltán elmondta, hogy sikerült szponzort találni a 24 órás foci rendezvény 

támogatására. Holnap lesz a sport szakosztály szervezésében egy szeminárium, melyre 

minden érdeklődőt szívesen látnak. A Testnevelési Központtól megtudta, hogy lesz egy 

kérdőív a hallgatók sportolási szokásairól. 

Egyebek 

Szaller Ádám elmondta, hogy csütörtökön 2 órától Kari Tanulmányi Bizottsági ülés lesz, ahol 

ő is részt fog venni. 

Szabó Balázs a gólyatanácsról beszélt. 
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Kovalovszki Máté ma beszélt egy KÁTÉ-ssal aki a felsőoktatási törvényekről írt, és a 

cikkével kapcsolatban visszajelzéseket kapott. 

Vígh Miklós a HK zh eredményeiről beszélt.  

Ezután a vendégek kérdéseket tehettek fel. 

Az egyik hallgató az AUDMAX felújításáról kérdezett, melyre Somogyi József válaszolt.  

Ülés vége: 21:57 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 jegyzőkönyvvezető elnök 
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