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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. április 16. Oldalszám: 4 

 

Kezdés: 20:13 

Vendégünk volt a Gólyatanács 4 tagja, Sinkovics Bálint, Szigeti Milán, Német Roland és 

Horicsányi Krisztina, valamint a TTK HK elnöke, Kettinger Ádám. 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós beszámolt arról, hogy ma volt Dékáni Tanácson, ahol téma volt a puskázók 

nevét rögzítő feketelista elkészülte. Továbbá szó volt a kari honlap javításáról is, melyben a 

Gépészkari Hallgatói Képviseletről és a Kármán Tódor Kollégiumról szóló információkat a 

Képviselet javítja. A Trefort Ágoston-díjra 3 személy felterjesztése megtörtént, melyből az 

egyik Gépészmérnöki kari jelölt.  

Ez után Kettinger Ádám a plakátolási rendről szóló véleményeit mondta el és kérte ezek 

korrigálását. A GHK a kérést elfogadta, és a plakátolási rendet módosította. 

Kettinger Ádám távozott. 

Vígh Miklós folytatta a beszámolóját. Összesen 149 oktató töltötte ki az MSc 

véleményezéséről szóló kérdőívet. Új német képzéses szakfelelőst fognak választani.. Kun 

Levente elvállalta, hogy ő lesz a Kármán emléknap segítője. A rendkívüli Kari tanács holnap 

14:00-tól kezdődik. A legfontosabb kérdés a kari költségvetés elfogadása lesz. További téma 

a Gépészmérnöki Kar életműdíjról történő szavazás, illetve a BSc mintatanterv módosítások 

lesznek.  
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EHK 

Somogyi József elmondta, hogy az alapszabályról sokat beszéltek az Egyetemi Hallgatói 

Képviselet ülésen. Nagy kérdés most, hogy legyen-e a kari hallgatói képviselet elnöke 

egyetemi hallgatói képviselő is. Másik kérdés, hogy az EHK-s posztra külön legyen-e 

választás. Ezután a tavalyi jelentkezéshez képesti MSc, és BSc jelentkezettek arányait mondta 

el. Szipka Károly beszélt a Központi épület Audmax termének felújításos keretéről. A 

hallgatói szerződésben változtatások történtek, a képzési idő hosszát kell itthon ledolgozni 20 

év alatt.  

Szabó Balázs kérdezett az Audmax felújításáról bővebben. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám kérte, hogy a GHK szavazzon az OHV díjazásairól. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Szaller Ádám által beterjesztett 

OHV díjazást. 

A GHK 14-0-1 arányban elfogadta. 

Szaller Ádám beszélt Dr. Bihari Péterrel, aki a Közlekedésmérnöki Karról átjelentkezett 

hallgatók ösztöndíjáról érdeklődött. Ezen kívül elmondta, hogy csütörtökön 14:00-tól 

kérvénybírálás lesz. 

Szipka Károly elmondta, hogy a szigorlat utólagos felvételét a továbbiakban egyéb 

kérvényként kell leadni, de méltányossági alapon lesznek elfogadva. 

Vígh Miklós az OHV-t kitöltő 1905 hallgató közül 25 főt kisorsolt, a GHK előtt a random.org 

véletlen szám generátor segítségével, a kitöltők neptun kódjai betűrendbe sorolása utáni 

sorszáma került kisorsolásra. 

Szaller Ádám elmondta, hogy holnap 19:00-tól Tanulmányi és Oktatási Bizottsági ülést tart. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin bemutatta az Egészségnap költségvetését. Csőke Gergely kérte, hogy az 

igénylésük felett költött összeget a GHK támogassa. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az Egészségnap költségvetését? 

A GHK 14-0-1 arányban elfogadta. 

Berta Katalin beszélt Újvári Zoltánnal, hogy a Sport Szakosztály igényelne közösségépítésre 

támogatást.  A beszámolót Mátics Zoltán a tagok munkájáról megkapta és bemutatta. 
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a Sport Szakosztály 

megkapja a közösségépítésre és pólórendelésre járó támogatást? 

A GHK 14-0-1 arányban elfogadta. 

Berta Katalin elmondta, hogy a sport támogatások utalásai, szerződései rendben vannak. 

Probléma van azonban a Diákközpont működésével és kommunikációjával.  

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy holnap jön egy klímákkal foglalkozó cég az Old’s Club 

klímatizálására árajánlatot adni, ezen kívül van még egy cég, akitől árajánlatot vár. Ezek után 

bemutatta a módosított kollégiumi felvételi kiírást. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki a kiírást el tudja fogadni az őszi félévre? 

A GHK 14-0-1 arányban elfogadta. 

Perjési Péter elmondta, hogy ingyenes bent alvás lesz a Kármán Tódor Kollégiumban a 

Gyűrűavató és végzős bál éjszakáján.Végül elmondta, hogy melyik szinteken lehet majd a 

nyári időszakban a kollégiumban lakni. 

PR Bizottság 

Rácz Virág elmondta, hogy a GHK-s búcsúzóknak elküldte az e-mailt a búcsúzó időpontjáról, 

továbbá az öregtalálkozót szervezése is megkezdődött. 

A Közlekedésmérnöki Kar számára a HK-s ZH díjának átadója szerda 20:00-tól lesz a HK 

tömbben.  

Szociális Bizottság 

Nagy Edit beszámolt a HK hétvégén megbeszélt, Tanulmányi és Oktatási Bizottságot és 

Szociális Bizottságot érintő témákról, javaslatokról. Továbbá elmondta, hogy holnap megy 

esélyegyenlőségi konferenciára. 

Sport 

Mátics Zoltán megköszönte mindenkinek a 24 órás focin nyújtott segítséget. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja azt, hogy a 24 órás focin nyújtott 

segítségért a Sport Szakosztály jutalomban részesüljön? 

A GHK 13-1-1 arányban elfogadta. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy az emeletek közti röplabda 

bajnokság megrendezésre kerüljön és támogatásban részesüljenek? 
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A GHK 15-0-0 arányban elfogadta. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a 24 órás foci bajnokság 

költségvetését? 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta. 

Egyebek 

Perjési Péter az egészségnapon részt vevő külsős dolgozók támogatását kérte a jövőbeli 

rendezvényeken. 

Kun Levente elmondta, hogy a Gyűrűavató és végzősbálra a belépő a Gépészmérnöki Kar 

hallgatóinak 4000 Ft, a kísérő jegy pedig 5000 Ft lesz. 

Szipka Károly a szombati napi oktatói MSc véleményezésről szóló kérdőívek feldolgozásáról 

beszélt bővebben. Ezután elmondta, hogy pénteken HÖOK Sportpont program lesz. 

Vígh Miklós elmondta, hogy a HK hétvégével kapcsolatban véleményeket szívesen fogadja a 

résztvevőktől.  

A HK hétvége első napján a tagok értékeléséről beszélgetett a GHK. A bizottsági ülésre 

vonatkozó dolgokat az üléseken nem fog a GHK a jövőben tárgyalni. Beszélt a bizottsági 

idősávokról is. A másik kérése az volt, hogy a bizottsági ülési beszámolók mindig kerüljenek 

fel a GHK levelezőlistájára. A szombati napon a GHK bővebb betekintést nyert az EHK 

munkájába. További téma az időmenedzsment volt. Ezen kívül átnézésre kerültek a kari 

költségvetések, és bővebben szó esett a szociális rendszer módosításáról és a Tanulmányi és 

Oktatási Bizottságot érintő ügyekről.  

Ülés vége: 22:12 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 jegyzőkönyvvezető elnök 
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