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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. június 4. Oldalszám:  

 

Kezdés: 20:10 

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

Horicsányi Krisztina és Varga István.  

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós beszámolt arról, hogy múlt héten volt Dékáni Tanácson, ahol szó volt a felvételi 

tájékoztató ügyintézéséről illetve a következő félévre vonatkozó felvételi keretszámokról is. 

Továbbá elmondta, hogy a héten nem volt Dékáni Tanács. 

Következő téma a nevelői szobák osztása volt. A nevelői szobákra 14 pályázat érkezett be 

határidőre, melyeket bemutatott. Ezt követően bemutatta az általa javasolt sorrendet és 

megindokolta, miért így döntött. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, az ismertetett nevelői szobák 

osztásának végeredményét? 

A GHK 11-1-3 arányban elfogadta. 

Ez után Vígh Miklós arról beszélt, hogy a Kármán Klub nyáron zenés programokat szeretne 

tartani heti rendszerességgel, erről megállapodást fogunk kötni az üzletvezetéssel, hogy 

probléma esetén kezelni lehessen a paanszokat. 

Következő téma a nyári szolgáltatási díjak voltak. Mátics Zoltán elmondta saját javaslatát, 

mely szerint a nyári kondibérlet 3000 Ft lenne 2 hónapra a Kármán Tódor Kollégium lakóinak 
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a Gépészmérnöki Kar hallgatóinak és a női vásárlóknak, és 10.000 Ft lenne külsősöknek, a 

nem Gépészmérnöki kari hallgatóknak és azoknak, akik nem a Kármán Tódor Kollégiumban 

laknak. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki ezt a javaslatot el tudja fogadni? 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta. 

A másik a hálózati hozzájárulási díj volt, mely havonta 2000 Ft, a teljes nyárra 3500 Ft lenne. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki ezt a javaslatot el tudja fogadni? 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta. 

EHK 

Somogyi József elmondta, hogy a Belső Szociális Bizottsági ülés elmaradt. Az EHK ülésre 

Németh Ádám vitt MISZ, Printer és Szkéné elszámolásokat. Elmondta, hogy Szabó Imre 

(jelenlegi Diákközpont igazgató) is pályázik a DIK igazgatói posztra. Ugyanerre a pozícióra 

Kreutzer Richárd (a Karrier Iroda vezetője) és Keresztes Péter (korábbi EHK elnök) is beadta 

a pályázatot. Igaz Máté (Hallgatói Külügyi Testület elnöke) is vendégük volt, aki beszámolt, 

hogy milyen pályázati ügyek zajlanak jelenleg. Fekete Dóra leköszönt és helyére Varga 

Károly került. A Goldmann György tér térkövezéséről is szó volt, majd bővebb tájékoztatást 

adott az EHK táborról is. Vígh Miklós beszámolt a HK elnöki találkozóról, ahol beszélnek az 

utánpótlás nevelésről és a kari HK-k működéséről is. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy ismét nem volt Külső Szociális Bizottsági ülés. A héten 

befejeződik az őszi kollégiumi férőhelyekre a szociális pályázatok leadása. Vígh Miklós a 

portálról kért információt, azonban előrelépés ezzel kapcsolatban nem történt. 

PR Bizottság 

Rácz Virág elmondta, hogy június 14-én lesz a közösség vezetői grillezés, melyhez intézi a 

bevásárlást. Visszajelző e-maileket kért a körvezetőktől. A GHK öregbúcsúztató június 22-én 

lesz. Vígh Miklós elmondta, hogy a Gépész Szakkollégium a MACH-Tech kiállításon 

sikeresen szerepelt, több céggel felvették a kapcsolatot. Varró Gergő a GHK kérdőívről 

beszélt. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta az őszi kollégiumi felvétel feltételeit és a jelentkezés és 

eredményhirdetés időpontjait. Ezek után a kollégiumi költözési irányelvekről beszélt. 

Továbbá elmondta, hogy lesz kollégiumi fegyelmi tárgyalás. Az elektronikus állapotlapról is 

beszélt. A HK tömb mögötti terület térkövezése hamarosan elkezdődik, valamint az Old’s 
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klímájára újabb ajánlat érkezett. A következő témája az volt, hogy a Diplomaterv 2. 

beleszámít-e a kollégiumi felvételibe, mivel erre jegy nem jár, de kredit igen. A GHK a KTH-

tól kér állásfoglalást. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám bemutatta a Gépészkar Kiváló Oktatója díjának oklevél tervét és a legtöbb 

szavazatot kapott oktatók listáját. Kedden volt MSc felülvizsgálattal kapcsolatos fórum, ahol 

az oktatók részéről több építő jellegű ötlet érkezett. Igen jó eredményeket sikerült elérni, de 

még több lehetőséget át kell gondolnia a szakbizottságoknak. Dr. Bihari Péter kérte a karok 

közötti átoktatott tárgyak kiértékelését, külön gazdaságtudományi tárgyakra, fizikára, 

matematikára lebontva.  

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta, hogy kultúr és sport keretek első körös költési határideje lejárt, de a 

Szkéné jegyekre szánt keret nem lett elköltve. Csütörtök este 20:00-tól tart Gazdasági 

Bizottsági ülést. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy a múlt héten tartott Rendezvény Bizottsági ülést, ahol a 

Gólyahajó és a Gólyabál időpontjairól volt szó. Ez után a szeptember 17-i önkéntes napról 

beszélt, melynek szervezése már folyamatban van. 

Sport 

Mátics Zoltán elmondta, hogy egyetemi szinten lesz egy Egyetemi Sport Testület, ahol az 

alszervezetek sportáganként lesznek szétbontva. Ezt szeretné, ha kari szinten is megvalósulna. 

Egyebek 

Vígh Miklós elmondta, hogy árvízvédelmi önkéntes munkára lehet jelentkezni. Szombaton, 

vagy vasárnap lesz egyetemi szintű megmozdulás is emiatt. Ezután a nyári GHK 

projektfeladatokról beszélt. 

Mátics Zoltán volt a Jó tanuló, jó sportoló díj átadóján Szipka Károllyal, ahol a díjazottak 

több mint 50%-a a Gépészmérnöki kar hallgatója volt. 

Perjési Péter elmondta, hogy a Kármán Tódor Kollégium, népszerűsítő videója elkészült. 

Antal Laura a Slip nyertes csapatának balatonlellei nyereményéről kérdezett. Vígh Miklós 

három javaslatot terjesztett be, amelyről a GHK többkörös szavazást tartott. 
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1. A csapat tagjai az eredeti ár feléért vehetnek részt. 

A GHK 6 tagja szavazott erre. 

2. A csapat tagjai az eredeti ár negyedéért vehetnek részt. 

A GHK 12 tagja szavazott erre. 

3. A csapat tagjai ingyen vehetnek részt 

 A GHK 4 tagja szavazott erre. 

Így a 2. lehetőség lett elfogadva. 

 

Ülés vége: 22:35 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 


