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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     

Sinkovics Bálint x     

Somogyi József x     

Szabó Balázs x     

Szaller Ádám x     

Szipka Károly x   

 

 

Vámi Soma x     

Vígh Miklós x     

Dátum: 2013. november 20. Oldalszám: 4 

 

Kezdés: 20:13 

Vendégünk volt Bogár Bence és Terjék Tilla a Köret Kör régi és új vezetője. Bogár Bence 

elmondta, hogy szeretné, ha a kör a továbbiakban is így működne, azonban tanulmányai miatt 

át szeretné adni a munkát. A tagok egyetértettek, hogy Terjék Tilla legyen a következő 

vezető. Terjék Tilla elmondta, hogy szeretné folytatni a munkát, fejleszteni a kört, és 

népszerűsíteni is. A kezdő tagokat szeretné jobban bevonni a munkába. Szabó Balázs 

javasolta, hogy előre találják ki, hogy mikor mit fognak főzni és ezt hirdessék is, így többen 

látogathatják majd a rendezvényeiket. Vígh Miklós megköszönte a gólyabálon nyújtott 

segítséget. Kun Levente elmondta, hogy márciusban lesz a Kultúrhét, amin a segítségükre a 

GHK is számít. Berta Katalin megkérdezte, hogy internetes felületet terveznek-e bevezetni. 

Bogár Bence elmondta, hogy hasonló ötleten már gondolkodtak, de több probléma felvetődött 

ezzel kapcsolatban. Szipka Károly elmondta, hogy a Villamosmérnöki kari főzőkörök 

embereivel vegyék fel a kapcsolatot. Vígh Miklós megköszönte, hogy eljöttek és a két vezető 

elhagyta a termet. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy Terjék Tilla legyen a köret 

kör vezetője. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 
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Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós beszámolt arról, hogy tegnap volt Dékáni Tanács ülésen, ahol a legfontosabb 

téma a Magyar Akkreditációs Bizottság intézményi akkreditációs felülvizsgálata volt. Téma 

volt még, hogy a felvett hallgatók száma csökkenni fog a következő évben. Az intézmény 

akkreditációs felülvizsgálatnak dokumentációjának Hallgatói Képviselettel kapcsolatos részét 

Vígh Miklós készíti el. Két egyetemi tanári pályázat érkezett, erről a következő Kari Tanács 

ülésen lesz döntés, december 5-én. Dr. Bihari Péter Kari Oktatási Bizottsági ülést tart 

november 28-án. Végül szó volt az egyetemi Nyílt napról is. 

EHK 

Somogyi József elmondta, hogy Szabó Imre (Diákközpont igazgató) beszámolt a balatonlellei 

tábor részleges felújításáról. Az ülésen Engert Attila beszámolt a vezetői ülésen elhangzott 

ügyekről. A Szenátusi Bizottsági ülésen a kontrolling ügyekről és a 2014-15-ös költségvetési 

irányelvekről volt szó. A BME Jeges Est főszervezője Hadár Gergő lesz a Vegyészmérnöki 

és Biomérnöki Karról. Az EBME és a Műegyetem Kiváló Oktatója Díjak átadása megtörtént. 

Az EHK Mikulás Kupa időpontja december 7. Szipka Károly elmondta, hogy tegnap volt 

Oktatási Dékánhelyettesi Ülés ahol a legfőbb téma az volt, hogy több kar nem teljesíti az 

akkreditációs feltételeket. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy beszélt Csiki Tiborral (Kollégiumok Osztály 

igazgatóhelyettese) a pénteken kezdődő Kármán Tódor Kollégium alagsori felújításáról. Ez 

után elmondta, hogy Kollégiumi Bizottsági ülést tartana a hétvégén a körök besúlyozásáról és 

kollégiumi jelentkezés időpontjairól. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy az összes zárthelyi időpont beérkezett. Szeretné, ha a szakok 

zárthelyi rendjét a feladatot elvállalt tagok november 24-én éjfélig elküldenék neki. 

Matematika A3 tárgyból még mindig nem lettek kijavítva a zárthelyi dolgozatok. Kari 

Oktatási Bizottsági ülés lesz november 28-án, ahol az MSc felülvizsgálattal kapcsolatos 

ügyekről lesz szó. 

PR Bizottság 

Rácz Virág elmondta, hogy a Nyílt napi standra november 21-én 17:00-tól lehet pakolni, a 

rendezvény november 22-én 8:00-tól kezdődik. 
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Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy Külső Szociális Bizottsági ülésen volt november 19-én, ahol szó 

volt arról, hogy a GHK jól teljesített a bíráláskor, azonban a bírálói vizsgák tekintetében 

levonásokat kaptunk. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente kérte, hogy a GHK levelező listájára küldött dokumentumokat a GHK tagjai 

töltsék ki. Rendezvény bizottsági ülést fog tartani a Kultúrhétről, melynek időpontjáról 

később ad tájékoztatást. 

Sport 

Mátics Zoltán elmondta, hogy köszöni a Jeges Esten nyújtott segítséget. 262 eladott jegy volt. 

A Műegyetemi Jeges Est február 19-én lesz. 

Egyebek 

Vígh Miklós elmondta, hogy a hétvégi Kollégiumi Bizottsági ülésen, az öntevékeny körök 

besúlyozása és a pontozás lesz a fő téma. Ezt követően hamarosan Közösségvezetői ülés is 

lesz. 

Német Roland elmondta, hogy Mátics Zoltán az egyik személyi vezetője a Műegyetemi Jeges 

Estnek. 

Szipka Károly elmondta, hogy a Gépészmérnöki kar honlapját a GHK tagjai nézzék át, és a 

problémás dolgokat jelezzék neki. 

Szabó Balázs elmondta, hogy a csapatépítő tréning a Gólyatanács tagjainak tetszet, szeretne 

ilyet a jövőben is csinálni. 

Kun Levente elmondta, hogy a Gólyabál véleményezését hirdesse a GHK. 

Vígh Miklós elmondta, hogy a Multirank kérdőívet már sokan elkezdték kitölteni. 

Ülés vége: 21:34 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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