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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. december 3. Oldalszám: 5 

 

Kezdés: 20:10 

Vendégünk volt a Senior Gárda volt kapitánya, Rákos Szilárd és az új kapitánya, Varga 

Gábor Dávid. Rákos Szilárd elmondta a Kör előző éves tevékenységeit. Ezek főként 

közösségépítő és hagyományőrző programok voltak, fő eseményük a Gólyatábor 

megszervezése és a gólyaprogramok szervezése volt. Emellett tankör programokat, 

Gólyatúrát, konzultációkat szerveztek és későbbiekben is szeretnének ezt folytatni. Varga 

Gábor elmondta, hogy a tankör programokat szeretné továbbra is fenntartani. Több 

csapatépítő programot is szervezne, többek között a tavaszi Gólyatúrát. Következő félévben 

Gólyacsatát is szeretne szervezni, mely egy szakmai vetélkedő és több héten keresztül zajlana. 

Több tanszék támogatná ebben őket. Elmondta, hogy az utánpótlásképzésre is nagy hangsúlyt 

szeretne fektetni. Több belső képzést tartana, melyhez kérné a GHK segítségét is. 

Szabó Balázs megkérdezte, hogy a Senior Gárda kérdőív kiértékelése nem lesz-e nyilvános. 

Varga Gábor Dávid elmondta, hogy a kiértékelés után egy átfogó eredményt tud majd adni, 

melynek kivonata nyilvános lesz. 

Vígh Miklós a Gólyatábor és a Gólyatúra elszámolásáról kérdezte Berta Katalint. Berta 

Katalin elmondta, hogy a Gólyatúrával nem történt előrelépés, a Gólyatábor elszámolása 

megtörtént, azonban egy kevés adat hiányzik még. Kun Levente elmondta, hogy beszélt 
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Orbán Balázzsal, aki a hétre ígért neki beszámolót a gólyatábori pult forgalmáról. Vígh 

Miklós megköszönte Rákos Szilárd munkáját Varga Gábor Dávidnak sok sikert kívánt. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni Varga Gábor Dávidot Senior 

kapitánynak. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta. 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós beszámolt arról, hogy ma Kun Levente helyettesítette a Dékáni Tanács ülésen. 

Kun Levente elmondta, hogy habilitációs problémák adódtak az egyetemen. Dr. Bihari Péter 

az MSc felvételi létszámokról beszélt. Az egyetem plusz 100 MSc helyet kapott a 

meglevőhöz képest. A Magyar Akkreditációs Bizottságnak küldött beszámolóra a 

Gépészmérnöki Kar dicséretet kapott. Szó volt az MSc szakirány tájékoztató elkészítéséről is.  

A következő téma a Kari Tanács napirendjeinek és a Magyar Akkreditációs Bizottságnak 

küldött anyag átbeszélése volt. 

Szaller Ádám elmondta, hogy Oktatási Bizottsági ülés volt november 29-én, ahol a Kari 

Tanács előterjesztéseket tekintették át Dr. Bihari Péterrel. Tantárgyi adatlapokat, 

felülvizsgálati jelentéseket nézték át. A tantervek illetve a képzési tájékoztatók elfogadását 

terjesztik elő a Kari Tanácsra.  

Vígh Miklós elmondta, hogy az egyetemi tanári kinevezésre Dr. Vad János és Dr. Szabó 

Péter János a két pályázó. Dr. Monostori László és Dr. Stépán Gábor volt a két bizottság 

vezetői tagjai. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy a Kari Tanácson Somogyi 

Józsefet Rácz Virág helyettesítse. 

A GHK 14-0-1 arányban elfogadta. 

Vígh Miklós a 2014-es balatonlellei tábor időpontjáról beszélt. Az EHK tábor után lehet a 

karoknak, kari táborra időpontot foglalni. A GHK jövő héten dönt az időpontról. 

EHK 

Szipka Károly elmondta, hogy a Diákközpont SzMSz felülvizsgálata jelenleg zajlik. Erről 

később tud bővebb információt adni. Elmondta a költségvetésről szóló híreket és a várható 

kari költségvetéseket. Somogyi József bemutatta a GHK teljesítmény alapú értékelését. 

Szipka Kari elmondta, hogy Rácz Tamás gazdasági beszámolót tartott a jelentős egyetemi 

partnerekről. A hallgatói befizetések jelenlegi állását is elmondta, ami 350 000 000 Forinton 

áll. Andor Györggyel megtörtént a megegyezés, a 2014-16-os iránylevek közé bekerült a 

kollégiumi felújítási keret összege is. 
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Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy a kollégiumi kiírásba bekerül, hogy az aktív jogviszonnyal 

rendelkező PhD hallgatók részére a GHK férőhelyet biztosít az elsődlegesen megjelölt 

kollégiumban. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni ezt a módosítást. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta. 

Perjési Péter elmondta, hogy a kollégiumi mentorok számáról dönteni kell. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy a Vásárhelyi Pál 

Kollégiumba is írjon ki a GHK kollégiumi mentor létszámot. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta. 

Ez után a GHK többkörös szavazást tartott a Kármán Tódor Kollégium mentor létszámáról. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: jelenlegi 4 fő maradjon 12 

2. javaslat: egy fővel bővítés, 5 főre 6 

 

Monitoring ülésen szó volt a Kármán Tódor Kollégium udvarának térkövezésről, melyet 

tavasszal fognak elkezdeni. Perjési Péter elmondta, hogy a Kármán Tódor Kollégiumban a 

székek ki lesznek cserélve. Az új széktípus a héten kiválasztásra került.  

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy megtörtént az utolsó ösztöndíjak feltöltése is. Több esetben 

probléma volt a TDK díjazás kifizetésével. Emellett egy problémás kifizetés történt, melyet a 

BME visszafizettet a hallgatóval. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy ma volt Külső Szociális bizottsági ülésen. Január elején lesz EHK 

által tartott felkészítő a szociális pályázatok bírálói vizsgájára. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy december 4-én 20:00-tól Rendezvény bizottsági ülést tart. 

Ezután bemutatta a Gólyabál költségvetését.  
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Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta, hogy a Gólyatúráról szeretne álláspontot kérni. Mivel 55 gólya vett 

részt a rendezvényen, így nem teljesült a feltétel, hogy a GHK 1000 Forint/fő összeggel 

támogatja a gólyákat, ha 100 gólya elmegy a rendezvényre. Berta Katalin elmondta, hogy egy 

részletes költségvetést fog kérni Rákos Szilárdtól. 

Egyebek 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy a középiskolai látogatásokról szóló ülésen vett részt. 

Minden karról 3-4 fős bizottságok lesz létrehozva. 

Vígh Miklós bemutatta a két különböző nyomdai árajánlatot a Káté jelenlegi layout-jára, és a 

tervezett plusz egy színű változatéra.   

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a szín bevezetését a Kátéba. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta. 

Perjési Péter elmondta, hogy a Kármán Stúdió által igényelt keverőpult árát nem tudta tartani 

az eladó cég. A Természet Tudományi Kar Báljának hangosítását a Kármán Stúdió csinálta, 

melyért az összeget a Természet Tudományi Kar átutalja a Gépészmérnöki Kar DIK 

analitikájára. A parafatáblák ki lettek cserélve a Kármán Tódor Kollégiumban. Kun Levetne 

megkérdezte, hogy mikor lesz a Gólyabálról videó.  Perjési Péter elmondta, hogy januárban 

készen lesz. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a sok közösségi munkát 

végzett öntevékeny kör tagok karácsonyi ajándékot kapjanak a GHK-tól. 

A GHK 15 tagja támogatta. 

Rácz Virág elmondta, hogy a Gépész Szakkollégium minősítési pályázatot adott le és 

Szakkollégium Ígéreti minősítést kapott. A szakkollégium minősítést azért nem kapták meg, 

mert a szakkollégium nagyon fiatal. 

Kapu Tibor elmondta, hogy a Slip ’14-et a tavaszi félév 11. hetére szervezik. A Ceremónia 

Bizottság összeállt. 

Ülés vége: 22:00 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 
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