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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. szeptember 3. Oldalszám: 5 

 

Kezdés: 20:10 

Vendégünk volt a Gólyatanács négy tagja Horicsányi Krisztina, Szigeti Milán, Sinkovics 

Bálint és Varga István. 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós beszámolt arról, hogy két Dékáni Tanács ülésen is részt vett. A múlt héten szó 

volt arról, hogy Dr. Csőke Ritát megválasztották az egyetem Jogi Osztály igazgatójának. 

Téma volt még az, hogy az egyetem támogatást kap egy most nyíló jégcsarnoktól, mely a 

Bogdánfy úti Sporttelepen található. 

Megérkezett Nagy Ágnes. 

Az MSc felvételit egységesíteni szeretnék a tanszékek között a pontok egyenletes szétoszlása 

miatt. Dr. Vad János habilitációs előadás tart szeptember 17-én 12:45-től. Az AudMax. terem 

felújításának műszaki átadása megtörtént, de a padok felújítása folyamatos lesz a félév során. 

Sziráki Zsuzsanna elnyerte a Trefort Ágoston-díjat.  

A mai ülésen téma volt, hogy az évnyitó szépen lezajlott. Folyamatban van az Erasmus 

szerződések újra kötése. A Babinszki Imre ösztöndíj beérkezett pályázatok szociális részének 

pontozásában közreműködik a GHK, az egyetemi pontrendszer alkalmazásával. A Kármán 

Tódor Kollégiumban lakó doktorandusz hallgatók több tárgyból konzultációt tartanak majd a 

félévben, az internet hozzáférésért cserébe, ezt az érintett HK-kal egyezteti a hét folyamán. 
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Vígh Miklós elmondta, hogy a GHK ülések a továbbiakban kedd este 20:10-kor fognak 

kezdődni, majd kérte, hogy a GHK nyári beszámolóját vasárnap este 22:00-ig mindenki töltse 

ki. Ezen kívül az EHK-nak el kell küldeni a GHK tagok nyári munkájáról szóló beszámolót is.  

Következő téma a GHK új SzMSz-e volt. Szabó Balázs beszélt ma Szabó Imre Diák Központ 

igazgatóval egy Hallgatói Képviseleti Etikai kódex kiadásáról. Ez működőképes lehet, 

amennyiben annak tartalma nem sértő senkire vonatkozóan. Ennek alapja az Egyetemi kódex 

lenne. Ezt szeretné véglegesíteni, majd a dékáni vezetésnek és az EHK-nak továbbítani. 

Somogyi József elmondta, hogy a HÖK alapszabályban lesz egy ilyen rész, ettől függetlenül 

megcsinálhatja a GHK. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja az Etikai kódex létrehozását? 

A GHK 14-0-1 arányban támogatta. 

Szabó Balázs elmondta, hogy a héten SzMSz ülést fog tartani. 

Vígh Miklós elmondta, hogy Szabó Balázs jelezte neki, hogy lemondana az Ösztöndíj 

Bizottság vezetői posztjáról. Ezt személyesen is közölte a GHK tagjaival. 

Egy pályázat érkezett a posztra, Kovalovszki Máté pályázata. Elmondta, hogy már a kezdetek 

óta érdekelte ez a poszt és lelkesen tevékenykedne a későbbiekben, ha a GHK bizalmat szavaz 

neki.  

Kovalovszki Máté elhagyta a termet. 

Kun Levente megkérdezte, hogy Szabó Balázsnak mi a véleménye a jelöltről. Szabó Balázs 

elmondta, hogy szerinte még van miben fejlődnie, de bele fog tanulni. 

Ezután a GHK titkos szavazást tartott a jelöltről, Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki 

támogatni tudja, Kovalovszki Mátét az Ösztöndíj Bizottság vezetői posztjára. 

A GHK 13-0-1 arányban támogatta a pályázatot. 

Kovalovszki Máté visszajött, Vígh Miklós közölte vele az eredményt és sok sikert kívánt 

munkájához. 

Vígh Miklós elmondta, hogy ma is érkezett egy fellebbezéses hallgató a Gépészmérnöki 

Karra. Ezen kívül elküldött egy felhívást a Kármán Stúdiónak, hogy a nyár előtti ígéreteiket 

teljesítsék és a Gólyatáborra kért eszközt igényeljék meg. Választ még nem kapott. Szabó 

Tamástól (Villamosmérnöki Kar EHK delegált) kapott egy levelet, hogy a Kármán Stúdió 

bevállalt egy videó projektet, azonban nem kapott még tőlük videó anyagot, ennek utána jár. 

EHK 

Somogyi József elmondta, hogy szeptember 26-án EHK elnökválasztás lesz, majd október 3-

án az alakuló ülés. A héten szerdán, csütörtökön és pénteken lesz szociális pályázat bírálói 
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vizsga a kari HK-k tagjainak. Pénteken az EHK felkészítést tart a szociális pályázatokat 

bírálóknak 14:00-tól. 

Szipka Károly elmondta, hogy a Budapesti Egyetemi Sportnap és az Önkéntes nap jelenleg 

szervezés alatt áll, melyben sok a Gépészmérnöki kari szervező. 

Az egyetemre 5152 hallgató lett felvéve. 300 pont alatt nem lehetett bekerülni. Az egyetlen 

egyetem volt a BME, ami ezt tartani tudta. Diákigazolványt sok hallgató nem fog kapni az 

első 1-1,5 hónapban, de aki kér, kap róla igazolást. A Diákhitel igénylése teljes mértékben 

megoldható a Neptun rendszeren keresztül. Szó volt még a költségtérítés összegeiről is. 

Gazdasági Bizottság 

Vígh Miklós elmondta, hogy a Hallgatói Szolgáltató Irodával és Orbán Balázzsal folytatott 

kommunikációban problémák voltak, de már felkerültek a kondi, illetve kollégiumi internet 

tételek a honlapra. Az új lekérdezős oldal nem működik megfelelően. A másik témája az 

MSZO gólyatábor költségvetése volt. Szaller Ádám bemutatta a költségvetést, és annak 

tételeit részletesen is elmagyarázta. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy kinek mi a véleménye arról, hogy a szervezők pólója 

belekerüljön a költségvetésbe. Somogyi József azt mondta, hogy ha a pólókkal együtt nem 

veszteséges a program akkor nem látja ennek akadályát. Nagy Edit elmondta, hogy a 

Gépészmérnöki kari Gólyatábor szervezői sem igényelhetnek utólag. Szabó Balázs elmondta, 

hogy ha a gólyák általuk okozott károkért járó büntetést beszedik a károkat okozóktól, akkor 

kapják meg a pólókat. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy az MSZO Gólyatábort 

szervezők póló igénylése is szerepeljen a tételek között. 

A GHK 12-0-3 arányban elfogadta. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika szak 

szakbizottsági ülésen Szabó Balázs vett részt helyette. Szakmabeliek is részt vettek az ülésen, 

akik kifejtették véleményüket a szakkal kapcsolatban. 

A Mechatronika szak szakbizottsági ülésen téma volt, hogy a Matematika M1 és M2-nél is 

változások történtek. Több újabb tárgy lesz oktatva és tantárgy névváltozások is lesznek. A 

Robotika és a Gyártóberendezések szakirányok egybe lesz vonva, illetve több ipari előadó is 

lesz. A Diplomatervezés 1-2-t egyszerre és külön-külön is fel lehet majd venni. A Lézerfizika 

című tárgy kötelezően választható tantárgykörbe lesz besorolva. Több tanszék kötelezően 

választható tárgyait is felvehetik majd a hallgatók. Az Optika szakirányról rosszak a hallgatói 

vélemények. 

Vígh Miklós elmondta, hogy sok kérvény érkezett be kedvezményes tanulmányi rend, fizetési 

haladék, és egyéb témákban. Ezeket tegnap Dr. Bihari Péterrel bírálta el. Pénteken újra lesz 
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egy kérvénybírálás. Megkeresés érkezett Hős Csabától, hogy évközben lehessen 

Áramlástechnikai Gépek című tárgyból előrehozott vizsga. Erre Vígh Miklós válaszol, 

azonban a végső döntés a hallgatói megkérdezések után lesz. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy csütörtökön lesz a Kollégistaavató. 18:00-tól lesznek az 

előkészületek. Az eseményen részt vesznek a Természettudományi Kar gólyái is. A 

meghívókat már intézte. Péntek reggel kéri a segítséget az Fsz 009-es terem kitakarításához. 

A Gólyahajóra a héten elkezdődik a jegyárusítás. Megvan a két nyertese a gólyatábori 

jegyvásárlóknak is. Az Építőmérnöki Kar 200 jegyet vállalt fixen eladásra. A másik szervező 

kar, az MPANNI nem vállalt fix jegyeladást. 

Szaller Ádám elhagyta a termet. 

Kun Levente kérte, hogy a Gólyabáli fellépőkön kezdjen el gondolkodni a GHK. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kolarovszki Máté elmondta, hogy ma elküldte az összes ösztöndíj kiírását és a határidőket. A 

későbbi időpontok csak tervezettek. Ezután bemutatta a Közösségi Ösztöndíj kiírását. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Közösségi Ösztöndíj kiírását. 

A GHK 13-0-1 arányban elfogadta. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy pénteken lesz szociális pályázat bírálói felkészítés. Ezen Berta 

Katalin, Kun Levente és Majláth Máté fog jegyzetelni. Bírálás lesz folyamatosan. A bírálói 

vizsga ugyanolyan lesz, mint a korábbi félévekben.  

Sport 

Mátics Zoltán elmondta, hogy a Sport Szakosztály alakuló ülése szeptember 10-én lesz. A 

vezetői posztokra beérkeztek a pályázatok. Ezután elmondta a végleges tornatermi 

terembeosztást. A teremfoglalásra a Sport Szakosztály nem kapott meg három időpontot.  

Továbbá az Emeletek Közti Sportversenyről (EKS) beszélt. 8 sportágban (röplabda, 

kosárlabda, kidobós, futball, ügyességi játékok, asztalitenisz, sakk, darts) lesznek a versenyek 

14+1 hét alatt, 3 heti bontásban. Egy sportág 3 hétig tart. Támogatást szeretne kérni a 

terembérlésre és díjazásra (vándorserleg, torta, oklevél). 
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Iroda 

Majláth Máté elmondta, hogy az iroda rendberakása megtörtént és az ügyeleti beosztást 

megcsinálja. Vígh Miklós kérte, hogy a belső előtér rendbetétele is készüljön el a hét végéig. 

PR Bizottság 

Rácz Virág elmondta, hogy köszöni a Gólyatábori részvételt és segítséget. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy volt egy monitoring ülésen ahol szó volt arról, hogy a Kármán 

Tódor Kollégium egyik takarító munkatársát lopás miatt elbocsátották, ellene eljárás indult és 

a további problémák elkerülése végett a munkába hozott illetve kivitt tárgyakat a 

személyzetnek be kell majd mutatni. A 9. emeleten a konyhaszekrényeket feltörték. A gólyák 

költözése rendben zajlott. Ezen kívül szó volt a szobában található székek töréséről is. Az 

Old’s Club klímájának ügyében csütörtökön lesz egyeztetés. Perjési Péter elmondta, hogy 

összegyűjti az előző félévi kollégiumi felvételi eredményeket, a szociális pályázatok 

bírálásához. 

Egyebek 

Mátics Zoltán elmondta, hogy folyamatosan érkeznek a jelentkezések az EKS-re. 

Vígh Miklós elmondta, hogy Dr. Szabó Tibor lesz a GHK szavazás szavazati bizottság tagja, 

a Dr. Czigány Tibor megbízottjaként. 

Kun Levente a HK hétvége időpontjáról és helyszínéről érdeklődött. 

 

Ülés vége: 22:54     

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

 Vígh Miklós Majláth Máté Lajos 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 elnök jegyzőkönyvvezető 
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