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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura x     

Berta Katalin x     

Dobó Diána x     

Horicsányi Krisztina x     

Kapu Tibor x     

Kovalovszki Máté x     

Kun Levente Alex x     

Majláth Máté x     

Mátics Zoltán x     

Nagy Edit x     

Német Roland x     

Perjési Péter x     

Rácz Virág x     

Somogyi József x     

Sinkovics Bálint x     

Szabó Balázs x     

Szaller Ádám x     

Szipka Károly    x  

Vámi Soma x     

Vígh Miklós x     

Dátum: 2013. október 8. Oldalszám: 12 

 

Kezdés: 20:10 

Vendégünk volt a Terméktervező Öntevékeny Kör (később TÖK) volt vezetője, Horváth 

Bálint és az új vezető Majláth Ákos. Horváth Bálint elmondta, hogy két évig volt a TÖK 

vezetője. Úgy gondolja, hogy Majláth Ákos megfelelő vezető lesz és a régi tagok segítik majd 

a munkáját. Majláth Ákos elmondta, hogy a közeljövőben egy tagtoborzó gyűlést tart 

workshoppal egybekötve. Október 17-én Tűzzománc Workshopot szerveznek, a 

későbbiekben pedig egy előadást, ahová elismert designereket hívnak majd el. A félév során 

szeretnének még szervezni Gyurma Workshopot és a Kármán Tódor Fotókörrel egy közös 

rendezvényt.   

Szabó Balázs elmondta, hogy amikor ő kezdett az egyetemen, akkor aktívabb volt a TÖK, 

szívesen adna információkat az akkori rendezvényekről és az akkori tagok elérhetőségeit 

megosztaná. 

Vígh Miklós kérte, hogy a beszámolók és pontozások beküldését időben küldje el és vegye 

komolyan a munkát. 

Vígh Miklós a GHK nevében megköszönte Horváth Bálint munkáját, Majláth Ákosnak sok 

sikert kívánt. 

Horváth Bálint és Majláth Ákos elhagyták a termet. 
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Berta Katalin elmondta, hogy Majláth Ákossal le fog ülni beszélni a gazdasági dolgokról. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Majláth Ákos legyen a 

Terméktervező Öntevékeny Kör vezetője. 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta Majláth Ákost. 

A GHK vendége volt még Károly Dóra az Orvostechnika Szakosztály elnöke. Károly Dóra 

elmondta, hogy az alelnök Katona Bálint lett. Már megtartották az alakuló ülésüket, 

tagtoborzást illetve laborlátogatást, előadásokat fognak tartani a közeljövőben. Céljuk, hogy a 

körtagok TDK témákat szakmai gyakorlati helyeket, diplomamunkákat találjanak és 

kutatásokban támogatásokat szerezzenek. Idén egy Magyar Tudományos Akadémia által 

biztosított tanfolyamot szeretne indítani, mely az orvostechnikai eszközök elfogadtatásáról 

szól. Ehhez szeretné a GHK támogatását kérni. A kör SzMSz-ét elküldte, ennek elfogadásáról 

a GHK a későbbiekben dönt. Perjési Péter megkérdezte, hogy mennyi ideig tervezi a 

szakosztály vezetését. Károly Dóra elmondta, hogy doktorandusz hallgató lesz és szívesen 

csinálná még a későbbiekben. Vámi Soma arról kérdezett, hogy nem Gépészmérnöki kari 

hallgató lehet-e vezetője Gépészmérnöki kari öntevékeny körnek. A válasz igen. Antal Laura 

a gépész hallgatók arányáról kérdezett a körben. Károly Dóra elmondta, hogy a kör nagy 

részét a kar hallgatói teszik ki. 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós beszámolt arról, hogy múlt héten volt dékáni tanácson, ahol szó volt arról, hogy 

a kari vezetés szeretne PR költségeket elkülöníteni a következő évtől. Ennek pontos összege 

még alakulóban van. Ebből a pénzből gépész versenyeken induló csoportokat is 

támogatnának. A másik fontos téma volt, hogy a Gépész Szakkollégiummal szeretnének a 

brazil hallgatóknak angol nyelvű programokat szerveztetni. 

A mai dékáni tanács ülésen szó volt arról, hogy TDK bizottsági ülés lesz október 10-én 12:00-

kor. Az elkövetkezendő hónapokban a Magyar Akkreditációs Bizottság az egyetemen 

felülvizsgálatokat fog végezni. Újabb brazil hallgatók érkeznek majd, viszont a BME nem 

biztos, hogy fogadni tudja őket. Különböző egyetemek közötti rangsorokról is volt szó. Az 

Oktatási Minisztérium visszajelzései szerint, a BME nem szerepel túl jól ezeken a 

rangsorokon, ezért nem kap kiemelkedő egyetemi címet. A hazai rangsorok szerint azonban 

nem áll rosszul a BME. A következő fontos téma a Matematika 0. zárthelyi dolgozatának 

eredménye volt, ahol a Gépészmérnöki kar kiemelkedően szerepelt. A szakirány választási 

szabályzatra vonatkozó javaslatokról is szó esett. A mechatronikai mérnök BSc képzés 

átalakítása megtörténik a következő félévtől. Október 11-én 11:00-tól lesz a kari 

diplomaátadó ünnepség. Vígh Miklós kérte, hogy a GHK tagjai a vagyonnyilatkozatukat. 

adják oda neki. Vígh Miklós elmondta, hogy a Gépészkari Hírlevél következő havi számába 

megkérte a dékáni vezetés, hogy egy vezércikket írjon. 

Vígh Miklós elmondta, hogy hamarosan Rákos Szilárd érkezik a GHK ülésre. Minden évben 

a Senior Gárda volt az, aki a gólyabál jegyeit árulta, azonban ezt idén nem vállalta. A 

Gólyabál színvonalán javítani kell, mert kevés hallgató volt jelen a tavalyi rendezvényen. 

Másik visszatérő probléma a Senior műsor. Ezzel tavaly is probléma volt, mert sok jelenet 
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nem illik bele a báli műsorba. A kar oktatói ezt nem szívesen nézik, erről a helyzetről tavaly 

sem sikerült előrelépni. Ha idén komolyabb fellépőket lennének, akkor erről a programról a 

GHK lemondana. Ezen kívül szükség lenne a felsőbb éves hallgatók bevonására is. Vígh 

Miklós a jegyek árusításáról beszélt. 

Antal Laura elmondta, hogy a legutóbbi Rendezvény bizottsági ülésen Kun Levente 

elmondta, hogy GHK ügyeleti időben illetve a Gólyatanácsosokkal árultatná a jegyeket. Ezt a 

Seniorok már korábbi GHK ülésen jelezték. Az okát nem tudta senki, ez egy Senior 

megbeszélésen született. Antal Laura a jelenlegi igénylésük el nem fogadására hivatkozva 

mondta, hogy ezért nem árulnak jegyet. 

Szabó Balázs megkérdezte, hogy ezzel is nyomást szeretnének-e gyakorolni a GHK-ra. 

Válasz erre nem érkezett. 

Vígh Miklós elmondta, hogy a közösség vezetői ülésen a Seniorok is elmondták, hogy ez nem 

jogos.  

Vámi Soma elmondta, hogy a fejkvóta miatt nem lett volna jogos. 

Kapu Tibor elmondta, hogy sokban segítették a Seniorok a GHK munkáját.  

Berta Katalin elmondta, hogy az előzetes eredményt a közösség vezetői ülésen is sokan 

támadták. 

Vámi Soma szerint a Senior Gárda kényszerítve van munkára, ami szerinte nem így kéne, 

hogy működjön, a munkájuk nincs megbecsülve, emiatt nem szeretnének jegyet árulni. 

Vígh Miklós elmondta, hogy neki több oktató jelezte problémáját a műsorral kapcsolatban. A 

GHK-ban több korábbi tag is gondolkodott a műsor átalakításán. 

Antal Laura elmondta, hogy volt olyan tanár tetszését nyilvánított a Senioroknak a műsorral 

kapcsolatban. 

Somogyi József elmondta, hogy a kari vezetés nyilván nem fogja közvetlenül a Senior 

gárdának első körben jelezni nem tetszését. A GHK viszont ezért nem szeretne felelősséget 

vállalni. 

Kapu Tibor elmondta, hogy a műsor átalakítását már elkezdték, a jegyárusítást azonban a 

GHK vette el tőlük. 

Vígh Miklós elmondta, hogy ezt a feladatot a Senior Gárda nem vállalta el. Ha jó programot 

állít össze a GHK, akkor a Senior műsor nem jelenthet veszteséget. 

Antal Laura elmondta, hogy a Senior Gárda bármilyen jó lehet, sok embernek nem fog még 

így sem tetszeni. 

Vígh Miklós elmondta, hogy tavaly nagyon rossz hangulatban telt a műsor a tanárok 

szemszögéből nézve. 
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Szabó Balázs elmondta, hogy szerinte a felelősség mindig a GHK-é, ez sosem volt hárítva. A 

felelősség a Gólyabálon sem a Senior Gárdáé, az előző években a GHK felelősségével éltek 

vissza. 

Vámi Soma javasolta, hogy a Senior Gárda a Szkéné Színházban adhassa elő a gólyaműsort. 

Perjési Péter megkérdezte, hogy a tavalyi kritikus előadás miatt szüntetné-e meg a GHK a 

Senior Gárda gólyabáli műsorát. 

Szabó Balázs elmondta, hogy sok tanár már korábban is jelezte nem tetszését. 

Somogyi József támogatná Vámi Soma felvetését. Ő több másik kar gólyabálján ott volt, de 

ehhez hasonló műsort nem tapasztalt. 

Antal Laura kérte, hogy báli hangulatú legyen a rendezvény. 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy a rendezvény költségvetése szempontjából sem utolsó, 

hogy milyen fellépők lesznek. 

Perjési Péter a helyettesítő programokról kérdezett. 

Dobó Diána arról panaszkodott, hogy a gólyák szerint kevés a lány, és drága a jegy. 

Megérkezett Rákos Szilárd. 

Vígh Miklós ismertette vele a korábban megbeszélteket, majd a Gólyabáli jegyárusításról 

kérdezett. Ez után a Gólyabál egész műsorának átalakításáról beszélt. Ebben csak a felsőbb 

évesek felé lehet nyitni. A Senior műsorról alkotott kritikáját is elmondta. Nem megengedhető 

jeleneteket tartalmaz. Szeretné megnézni, hogy milyen egy olyan gólyabál, ahol nincs Senior 

műsor.  

Rákos Szilárd elmondta, hogy a legnagyobb célközönség a gólyák. Ha egy-két tanárnak nem 

tetszik, az nem olyan nagy probléma. 

Vígh Miklós elmondta, hogy nagyon hosszú volt tavaly is és sok tanár nem tetszését fejezte 

ki. Emellett a Senior Gárda a GHK felelősségével visszaélt. Többször el lett mondva, hogy 

módosítsanak rajta, de ezt nem tették meg és ez évről évre visszatérő probléma.  

Kapu Tibor elmondta, hogy a gólya nem azért nem megy el, mert Senior műsor van, a felsőbb 

évesek pedig nem a Senior műsor miatt nem mennek el. Elmondta, hogy amennyiben vacsora 

nem lesz, akkor a felsőbb évesek a koncertek miatt elmennének a rendezvényre.  

Kovalovszki Máté elmondta, hogy a Senior műsor sávjában lehetne más műsor, ami több 

hallgatót bevonzana. 

Kapu Tibor elmondta, hogy a műsor nem hosszú és már átbeszélték hol lehetne rövidíteni. 
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Vígh Miklós a hozzáállásukról kérdezett, és elmondta, hogy már ez korábban is jelezve lett, 

miért nem történt előrelépés. 

Antal Laura megkérdezte, hogy az egész probléma azért van-e, mert a Senior Gárda nem árul 

jegyet. 

Nagy Edit elmondta, hogy a Gólyabál költségvetésében milyen módosítások történtek idén. 

Szabó Balázs megkérdezte, hogy mire alapozzák azt, hogy a Senior műsor a gólyáknak 

tetszett. 

Antal Laura elmondta, hogy a GHK értékelésben is írták. 

Rákos Szilárd elmondta, hogy a tanköri visszajelzésekből is ezt hallották. 

Somogyi József elmondta, hogy a jegyárusításnak komolyabb üzenete van, egy ilyen 

döntéssel, mely nem volt rendesen lepublikálva, ezzel veszélybe sodornak egy kari 

rendezvényt. Ezzel nem a GHK-nak hanem a Gépészmérnöki karnak tartoznak. A GHK itt 

csak szolgáltat. 

Antal Laura elmondta, hogy a GHK természetesnek veszi, hogy a Senior Gárda segíti a 

munkáját. A Senior Gárda úgy érezte, hogy a munkájuk nincs honorálva.  

Vámi Soma elmondta, hogy a Senior Gárda nem akar másnak rosszat, eddig is szívességet 

tett, amit most nem. 

Vígh Miklós elmondta, hogy az sem természetes, hogy a Senior Gárda műsort csinál a 

Gólyabálon. 

Kun Levente elmondta, hogy mindig megkérdezte az aktuális Senior Gárda vezetőjét, hogy 

vállalják-e a munkát. 

Vámi Soma elmondta, hogy közösség vezetői ülésen nem állt ki a GHK Senior Gárda mellett, 

most a Senior Gárda sem áll ki a GHK mellett. Szerinte a GHK nem ad honoráriumot az 

elvégzett munkáért. 

Dobó Diána megkérdezte, hogy attól fél-e a GHK, hogy nem jön el elég gólya. 

Szabó Balázs elmondta, hogy az igénylés el nem fogadása egy demokratikusan meghozott 

döntés volt, erre a Senior Gárda így próbál nyomást gyakorolni. 

Dobó Diána megkérdezte, hogy ez pofonként érte a GHK-t. 

Szabó Balázs elmondta, hogy nem. 

Antal Laura elmondta, hogy ezt visszamenőleg adja vissza a Senior Gárda a GHK-nak. 

Vámi Soma elmondta, hogy döntést szeretne kérni a dologról. 
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Kapu Tibor elmondta, hogy nem rendezett a viszony a Senior Gárda és a GHK között. A 

viszonyokat kezelni kellene, kérte ennek javítását. A Senior Gárda a GHK alá van rendelve. 

Nagy Edit elmondta, hogy a Senior Gárda sem próbál jó viszonyt ápolni a GHK-val, 

példaként megemlítette a Gólyatábori problémákat. 

Rákos Szilárd elmondta, hogy sok öreg tag segített nekik a Gólyatábor szervezésben, ezért 

őket kérték meg, hogy segítsenek. 

Vámi Soma megkérdezte, hogy a Gólyatábor miért nem lehet Senior rendezvény. 

Szabó Balázs elmondta, hogy a minden öntevékeny kör rendezvénye GHK-s rendezvény. Ha 

a Senior Gárda rendezi, akkor is GHK rendezvény. Mindig a GHK-é a felelősség. A Slip is 

GHK-s rendezvény, oda a szervezői pályázat külön van kiírva. 

Somogyi József elmondta, hogy az egész hallgatói alrendszer így épül fel. 

Nagy Edit elmondta, hogy azokért a Senior rendezvényekért is a GHK a felelős, ami már nem 

csak baráti összejövetel. 

Kun Levente elmondta, hogy ez egy hagyomány, melyet minden formában tovább kellene 

vinni. A problémákon később kellene változtatni. 

Dobó Diána építő jellegű kritikákat kért. 

Rákos Szilárd konkrét példákat kért a problémás jelenetekre. 

Vígh Miklós több jelenetre hozott példát. 

Perjési Péter elmondta, hogy több színházi rendezvény is megbotránkoztató. 

Vígh Miklós elmondta, hogy az egyetemi elvárásoknak is meg kell felelni. 

Somogyi József kérte, hogy a művészeti dolgokkal ne keverjék a műsort. 

Vámi Soma elmondta, hogy az előadást más kereteken belül a Senior Gárda megtartaná. 

Szabó Balázs elmondta, hogy ez sem teljesen jó ötlet, ha a műsor változatlanul így menne 

más helyszínen. 

Dobó Diána kérte, hogy többen nézzék meg a videót és a változtatásokat beszéljék meg. 

Rákos Szilárd kérte a műsor átbeszélését minél hamarabb. 

Vígh Miklós elmondta, hogy szkeptikus ezzel kapcsolatban. Sok ígéretet kapott, de változást 

nem tapasztalt.  

Rácz Virág elmondta, hogy mindig passzív agresszióval állt a Senior Gárda a helyzethez. 
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Vígh Miklós elmondta, hogy tavalyi ülésen is szó volt már erről. 

Dobó Diána megkérte Vígh Miklós, hogy a Senior Gárdával üljön le és a műsor módosításait 

beszéljék át. 

Rákos Szilárd elmondta, hogy a héten szeretné így elkezdeni a programra a felkészülést, 

ehhez kéri, hogy Vígh Miklós még a héten érjen rá ezzel kapcsolatban egyeztetni. 

Kapu Tibor megkérte Vígh Miklóst, hogy üljön le a Senior Gárdával és próbálják meg 

átbeszélni a programot minél hamarabb. 

Szabó Balázs elmondta, hogy fontos a fellépők szempontjából is tudni a szabad idősávokat, 

azonban ezzel nem lehet várni. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a Gólyabálon a Senior Gárda 

műsorát a jelenlegi programból kihagyja a GHK. 

A GHK 8-5-1 arányban támogatta a javaslatot. 

Perjési Péter megkérdezte, hogy a műsor más helyen történő megrendezése esetén a 

terembérlést a GHK támogatná-e. 

Vígh Miklós elmondta, hogy ez egy későbbi döntés lehet. 

Rákos Szilárd elhagyta a termet. 

Vígh Miklós elmondta, hogy a HK elnöki értekezleten volt a héten Engert Attilával. 

Hiányosságok vannak több területen, így például a Szakkollégiumok támogatása problémás 

lehet, azonban ez áthidalható lesz. A HÖK alapszabály megújítása is folyamatban van. A HK 

tagok képzése is jelenleg tervezeten van, pozitívnak ítéli meg a terveket. 

EHK 

Somogyi József elmondta, hogy a jegyzőkönyv az előző ülésükről késett. Az alakuló ülés 

október 3-án lezajlott, az azt megelőző héten csak az elnökválasztás volt. Az alakuló ülésen az 

összes többi posztról megtörtént a szavazás. Varga Károly (Építőmérnöki Kar), Rácz Tamás 

(Természettudományi Kar) és Szipka Károly (Gépészmérnöki Kar) lettek az alelnökök. 

Somogyi József október 2-án beszélt Dudás Ferenccel (Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 

Kar) és Engert Attilával. Dudás Ferenc a Külső Szociális Bizottság tagja volt, azonban 

Engert Attila, Somogyi Józsefet kérte fel a poszt betöltésére. A szavazás eredménye 8-4-2 

lett, így a végső döntés még nem született meg. Szipka Károly nem tudott szavazni 

távollétében és Somogyi József a kérdésről nem szavazhatott. A következő ülésen már reméli, 

hogy nem lesz ennyire kétértelmű a helyzet. 

A Szenátusi tagságból a Gazdaság- és Társadalomtudományi kar marad ki, a Gépészmérnöki 

Kar azonban a Szenátus minden bizottságában jelen van. Somogyi József lett a Hallgatói 

Esélyegyenlőség Bizottság vezetője és az Erasmus program felelőse is. Szipka Károly és 
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Somogyi József is egy-egy kari lap felelős szerkesztői. Minden fontos helyen jelen van a 

GHK. 

A Kollégiumi teljesítmény alapú besorolásban a Gépészmérnöki Kar 100%-on áll. Egy 

határidő késés volt, mely azonban nem számít bele ebbe az értékelésbe. A szociális ügyekben 

szó volt arról, hogy a magyar állam adatszolgáltatást kért a pályázatott leadott hallgatókról. 

Gazdasági ügyekben a Sport és Kultúr keret 3. körös igényléséről volt szó. 

Belső Oktatási Bizottsági ülésen szó volt arról, hogy az akkreditált kreditek beleszámítsanak-e 

a hallgatók által felvehető 110%-os kredit keretbe.  

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy október 9-én 14:00-kor mindenkit vár az adatszolgáltatási feladat 

elkészítésére. A Gépészmérnök Képzésért Alapítvány eredményét megkapta, mely a GHK 

honlapjára is felkerült. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy utóbbi időben két szakbizottsági ülés volt. Az Ipari Termék- és 

Formatervezés szak szakbizottsági ülésen az MSc felülvizsgálati kérdőívet nem vették 

figyelembe. Szaller Ádám elmondta, hogy ennek figyelembe vételét szorgalmazni fogja.  A 

Gépészmérnöki szak szakbizottsági ülésén megbeszélték, hogy a Diplomatervezés 1-2, 15-15 

kreditre szét lesz bontva. Akár a képzés utolsó félévében is fel lehet venni mind a két tárgyat 

egyszerre. Szaller Ádám elmondta még, hogy a Tervezés és gyártás című tárgyból angol 

nyelven is lehetőség lesz vizsgát tenni. A tananyagok felülvizsgálata érdekében új tantárgyi 

adatlapokat kell beküldeni minden tanszéknek. 

Szabó Balázs elmondta, hogy a Diplomatervezés 1-2, 15-15 kreditre bontása nem biztos, hogy 

jó ötlet. Vígh Miklós elmondta, hogy ez a képzés indítása miatt módosult. 

Vígh Miklós elmondta, hogy több tanszék komolyan vette a felülvizsgálatot, azonban volt 

olyan is amelyik nem is reagált a dolgokra.  

Szaller Ádám elmondta, hogy a vizsga időpontok folyamatosan érkeznek be. A vizsgarend 

összeállításához szeretne kérni segítőket. 

 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy ma megkereste egy KÁTÉ tag azzal a kérdéssel, hogy a HK 

tömb földszinti kapucsengőjének a kiépítését a GHK támogatja-e. Sok probléma van 

kollégiumi szobaellenőrzésekkel, sok büntetőpontot osztanak a mentorok. Az elektronikus 

teremfoglalás rendszere már majdnem készen van. A kollégiumi edénykommandó lezajlott. 

Perjési Péter elmondta, hogy Kollégiumi Bizottsági fórumot tartana a 9. héten. 
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Vígh Miklós elmondta, hogy volt kollégiumi monitoring értekezleten. Itt szó volt arról, hogy 

a Természettudományi Karnak problémája volt az egyik portással a Kármán Tódor 

Kollégiumban. A KTK felújítási keretéről is szó volt. Téma volt, hogy a HK tömb mögötti 

terület rendbetételének költségeit honnan fogják majd rendezni. A térkövezésre volt árajánlat, 

de a munkálatok nem kezdődtek el.  

Fegyelmi eljárás indul egy hallgató ellen, aki nem megfelelő átlagot írt be jelentkezéskor a 

Kollégiumi Felvételi Rendszerbe. Vígh Miklós kérte a GHK álláspontját. Ő azonnali férőhely 

megvonást, és minimum egy félév kollégiumi eltiltást javasolt. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki azt mondja, hogy a GHK egy félévre javasoljon 

eltiltást. 

A GHK 1 tagja javasolta. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki azt mondja, hogy a GHK két félévre javasoljon 

eltiltást. 

A GHK 13 tagja javasolta. 

Perjési Péter Kollégiumi Bizottsági ülést tart október 9-én 20:00-tól. Projekt feladatok oszt 

majd ki. Ez után elmondta, hogy a kollégiumi fegyelmi felelősök számában nem szeretne 

bővítést. Végül megkérdezte, hogy az EHK-s stúdiós kapcsolattartó a félévben ki lesz. 

Szívesen vállalná a poszt betöltését. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy az EHK-s stúdió kapcsolattartó 

Perjési Péter legyen.  

A GHK 13-0-0 arányban támogatta Perjési Pétert. 

PR Bizottság 

Rácz Virág elmondta, hogy a 8. vagy 9. héten GHK csapatépítést szeretne szervezni. Majd az 

öntevékeny körök póló beszerzésével kapcsolatban kérdezett. Szeretne PR ülést tartani az 

egyetemi nyílt nappal kapcsolatos dolgokról. Szeretné, ha a GHK PR kiadványa megjelenne. 

Ma volt Nyílt nappal kapcsolatos megbeszélésen Dr. Csobán Attilával. A Gépész 

Szakkollégium az igényelt támogatását rendben elköltötte, nyílt estet szervez, ahol több cég 

képviselteti magát. A félév során nagyobb szabású SzMSz átalakítást is szeretnének. 

Berta Katalin a számítógépekre érkezett árajánlatokról kérdezett. Erről később lesz szó. 

Rácz Virág a GHK nyílt üléséről kérdezett. Vígh Miklós elmondta, hogy ez majd a 

Kollégiumi Bizottság nyílt ülése után lesz, a 11. héten. 

Gazdasági Bizottság 
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Berta Katalin elmondta, hogy október 10-e a határideje a 3. körös Sport és Kultúr igénylés 

leadásának. Bemutatta az összegeket, amelyekre a nyolc kar pályázhat, majd bemutatta a 

Gépész Sportszakosztály által beküldött sport igénylést illetve a kultúr igénylést is. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a GHK levelező listáján 

bemutatott tételek után Berta Katalin elküldje az igénylést. 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Perjési Péter megkérdezte, hogy egy eszközhordozó kézikocsi beszerzéséről mi a véleménye 

a GHK-nak.  

Perjési Péter a MISZ leltárról kérdezett, amelyen szereplő tételek az öntevékeny köröknél 

vannak. Elmondta, hogy azok a körök, amelyek saját helyiséggel rendelkeznek, a körvezető 

által aláírt felelősségvállalási nyilatkozatot kell aláírjanak. 

Majláth Máté a női kézilabda terembérlés támogatásáról kérdezett. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy megvannak a Kari BME, Szakmai és Sport Ösztöndíjak 

előzetes eredményei. Október 13-án szeretne a fellebbezésekről ülést tartani. A ponthatárokról 

és összegekről is akkor lesz előzetes eredmény. Elmondta, hogy ismét vannak hallgatók, akik 

átvétellel kerültek a Gépészmérnöki Karra és ösztöndíjra esélyesek lennének. Három embert 

érint, aki közül egy érte el az ösztöndíj átlagot, tőle tárgylistát kér. A másik témája az volt, 

hogy aki karon belüli jelentkezett át másik szakra, az a jelenlegi vagy az előző képzési átlaga 

alapján kapjon ösztöndíjat. A GHK véleménye, hogy a korábbi teljesítés alapján kapjon. Vígh 

Miklós elmondta, hogy az eddig beérkezett felszólalások alapján a Kari BME és a Szakmai 

Ösztöndíjak nagyon szigorúan lettek elbírálva. Az észrevételeket kérik majd, és Kovalovszki 

Máté és Szaller Ádám elmennek beszélni Dr. Kovács Ádámmal ezekről, aki a fellebbezéseket 

is megkapja. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy szerdán volt Rendezvény Bizottsági ülés, ahol szó volt a fellépői 

díjakról. A ruhatárat idén is a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói 

Képviseletével közösen szeretné intézni. Ez után Kun Levente bemutatta a fellépői díjakat. A 

díszítésre egységes alaptervet szeretne a B-tervvel elkészíttetni, ha a GHK pluszt szeretne, 

akkor azt is elkészítik. 

Nagy Edit a bálkirály és bálkirálynő választásról kérdezett. 

Kun Levente elmondta, hogy a Köret Kör szólt neki, hogy elvállalják a VIP hidegtálas 

étkeztetését. 

Antal Laura a jegyek árusításáról kérdezett. 
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Kun Levente elmondta, hogy a Gólyatanácsosok és a GHK fogja ezt árulni. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Gólyabál előzetes költségvetését. 

A GHK 13-1-0 arányban elfogadta. 

A következő téma a jegyek ára volt. Kun Levente bemutatta a tervezeteket. Elmondta, hogy 

szeretné, ha a gólyák és a felsőbb évesek belépőjének árát közelebb lenne egymáshoz. A 

fellépők visszajelzésére még várni kell, ezért a GHK az összegről a következő ülésen dönt. 

Perjési Péter a gépész diplomaátadó kamerázásáról kérdezett. Vígh Miklós elmondta, hogy 

ezt a Gépészmérnöki Kar intézi. Továbbá Perjési Péter a Gólyahajó költségvetéséről 

kérdezett. 

Kapu Tibor a Slip kiírásáról kérdezett. Kun Levente bemutatta a kiírást.  

Kun Levente megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Slip 14 pályázati kiírásának 

feltételeit. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta. 

Iroda 

Majláth Máté elmondta a következő hetekre tervezett irodai teendőket. 

Egyebek 

Vígh Miklós a Kármán Klub rendezvényéről kérdezett. Zenés estet tartanának október 22-én, 

mely a 7. oktatási hét kedd estéje. Nagy Edit megkérdezte, hogy a Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletének mi a véleménye. Vámi Soma elmondta, hogy a büfében való zárás 

nagyon hangos szokott lenni. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a 7. héten a Kármán Klub 

megtartsa a rendezvényt. 

A GHK 2-8-4 arányban elutasította. 

Vígh Miklós kérte az Orvostechnika Szakosztály SzMSz-ének véleményezését október 13. 

22:00-ig. Kérte a GHK tagjaitól a havi beszámolók töltését. Elmondta, hogy a későbbiekben 

hogyan fog zajlani a beszámolók kitöltése. A GHK hétvége időpontja volt a következő téma, 

szeretné, ha a 12.-13. hét előtt lenne. A PhD felülvizsgálatban és a U-Multirank értékelés 

lebonyolításában Dr. Kovács Ádám a GHK segítségét kérte.  

Mátics Zotán elmondta, hogy jövő héten a Jeges Estről tart ülést. 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy sok konyhaszekrényhez nincs kulcs, ezekhez másoltatni 

szeretne, illetve sok szekrény tulajdonosa sincs meg.  
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Német Roland elmondta, hogy az AudMax teremben rossz a WiFi jel. A vállalások listájának 

kitöltését kéri. 

Somogyi József elmondta, hogy az EHK ülésen sokat beszéltek arról, hogy a K épület déli 

bejáratánál ne lehessen dohányozni. Táblák lesznek kihelyezve. Kérte, hogy az automatákról 

a vélemények kérését hirdesse a GHK. 

Szabó Balázs elmondta, hogy a Karrier Irodával felvette a kapcsolatot, a TDK miatti 

szünetnapon lesz egy tréning a Gólyatanácsosoknak. Az áráról még nem tud információt. 

Ülés vége: 0:00 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós 

 jegyzőkönyvvezető elnök  
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