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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     

Lukács Virág 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     

Szaller Ádám x     

Szipka Károly x   

 

 

Vámi Soma x     

Vígh Miklós x     

Dátum: 2014. január 28. Oldalszám:  

 

Kezdés: 20:10 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós elmondta, hogy Kun Levente helyettesítette a mai Dékáni Tanácson. Dr. 

Czigány Tibor elmondta, hogy Szenátusi ülés volt, ahol elfogadták  Dr. Ábrahám György, A 

Magyar Érdemrend lovagkeresztje felterjesztését. A vezető értekezleten elhangzott, hogy a 

tavaszi félévben 1000 MSc-s hallgató lett felvéve a BME-re. Oktatási területen egy hallgatói 

kérvényről volt szó, aki előrehozott vizsgát szeretne tenni több tárgyból is. A specializációs 

besorolás január 29-én készül el. Kutatási témában elhangzott, hogy PhD workshop-ot 

tartottak a múlt héten, ahol a Gépészmérnöki Kar doktoranduszai bemutatták témájukat. A 

továbbiakban a képzés második éve után felül fogják vizsgálni a doktorandusz hallgatók 

teljesítményét, és ennek függvényében átsorolhatják költségtérítéses finanszírozásúra az 

érintetteket. Kari Tanács lesz február 13-án 14:00-tól. Témák lesznek: a József Nádor, 

Stoczek József, és a Pedagógus Szolgálati Emlékéremre való előterjesztések.  

Vígh Miklós elmondta, hogy a HK-s ZH-ról hétfőn volt megbeszélés, melynek koncepciójáról 

később ad információt. A ZH időpontja február 24. 18:00. Ezt a GHK minden tagja megírja. 

Kun Levente elmondta, hogy a balatonlellei GHK tábor július 31. és augusztus 3. között lesz.  
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A tavaszi kari hallgatói képviseletek továbbképző időpontja március 28-30. között lesz. Itt 

tréningek és szakmai workshopok lesznek. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

gólyabáljának ruhatári gondjairól holnap egyeztet Kun Levente és Vígh Miklós az érintett 

GTK-s képviselőkkel. Összesen 30 000 Forint értékű kár keletkezett. Vígh Miklós elmondta, 

hogy a ruhatári körülmények nem voltak alkalmasak a feladat ellátására így a teljes összeget 

nem áll módunkban megtéríteni, javaslatként az összeg felét ajánljuk fel. 

EHK 

Szipka Károly elmondta, hogy január 16-i EHK ülésen újra elfogadták a Diákközpont SzMSz-

ét a módosítások miatt. A Magyar Rektori Konferencián elhangzott, hogy nem érkeztek 

panaszok a brazil hallgatókra. Problémás viszont, hogy nem kapnak kollégiumi férőhelyet, 

melynek megoldásán már dolgoznak. A középiskolai PR program keretein belül egységes 

kommunikációs anyagot szeretnének létrehozni a szervezők, mellyel kapcsolatban fotó és 

videópályázat is lesz kiírva. Somogyi József elmondta, hogy a január 23-i ülésen elhangzott, 

hogy az Educatio kiállítás rendben lezajlott. A Gépész Szakkollégium szakkollégiumi 

minősítő pályázata le van adva. Az egyetemi automaták elfogadásra kerültek. A szociális 

pályázat bírálói vizsgák zajlanak. Az Erasmus ösztöndíj kiírása csúszik, a határidők is 

eltolódnak majd.  

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy volt múlt héten fegyelmi tárgyaláson, melynek eredményéről 

beszámolt. Kollégiumi Bizottsági ülést tartott ma, melynek fő témái a kollégiumi várólista 

kialakításának és a kollégiumba sorolás elvei voltak. Az Old’s Club klímájának ügyében 

intézkedett, volt Rémai Zsoltnál, akitől megtudta, hogy, Péhl Gábor szeretné 

közbeszereztetni a berendezést. Ezt a Kollégiumok Osztály fizeti. A Kármán Tódor 

Kollégiumi biciklitároló ügyében a Gépész Sportszakosztállyal felveszi a kapcsolatot és 

kihirdeti az elveket, és információkat. A Kármán Tódor Kollégium udvarára történő 

mágneskártyás berendezés kiépítésére új árajánlatot kér. A FSZ009-es teremben a hangszórók 

felfúrását a GHK-nak ki kell fizetni. A kollégiumi férőhelyosztásról a GHK január 30-án 

7:30-tól és 20:00-tól tart ülést. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy az őszi félév ösztöndíj osztási elveit felküldte a GHK 

levelezőlistájára, észrevétel nem érkezett. Az MSc gólyák ösztöndíj osztására a GHK új 

rendszert vezet be. Az MSc gólyák csak felvételi pontszám alapján kaphatnak tanulmányi 

ösztöndíjat, azonban a GHK nekik hivatalosan nem tanulmányi ösztöndíjat, hanem helyette 

egy kiegészítő ösztöndíjat fog osztani, melynek feltételeiről később dönt.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az őszi félévre vonatkozó 

tanulmányi ösztöndíj kiírását. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a kiírást. 

mailto:hk@ktk.bme.hu
http://ghk.ktk.bme.hu/


 
 

2014.01.28. 
emlékeztető 

 
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb 
 Gépészmérnöki Kar  1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.  
 Gépészkari Hallgatói Képviselet  e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu 

 

-3- 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy OHV kitöltésért járó nyereményekkel kapcsolatban két 

lehetőség van: több kisebb értékű vagy kevesebb, de nagyobb összegű nyeremény. A drágább 

ajándékok közt javasolta az E-book olvasót és külső merevlemezt, a kis értékű nyereményekre 

javasolt könyv- és étkezési utalványt, sportközpont bérletet, pendrive-ot. Berta Katalin kérte, 

hogy az ajándékok átadásáról készüljön fénykép, mely a GHK honlapjára is felkerülhet. A 

GHK a két javaslatról többkörös szavazást tartott. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: Kevesebb, de nagy értékű ajándék 14 

2. javaslat: Több kis értékű ajándék 3 

 

Kérvénybíráláson is részt vett. Dr. Bihari Péter elmondta, hogy a képzési tájékoztatók január 

30-án reggelre felkerülnek a Gépészmérnöki Kar honlapjára. Külső Oktatási Bizottsági ülésen 

a Diplomaterv 2 tárggyal kapcsolatban kérdezett. A térítésmentesen felvehető 110%-os 

kredithatárt túllépők kérvényeinek is megtörtént a bírálása. Egyetemi mobil applikáció készül. 

Elmondta, hogy azok a középiskolás hallgatók, akik 420-nál több pontot érnek el, azok közül 

minden 4. a BME-re jár. KTH-s ügyintézőkről értékelő kérdőív készül. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy január 15-én Rendezvény bizottsági ülést tartott, ahol a fő téma 

a Kultúrhét volt. A feladatlistát elküldte, Dobó Diána intézi a körök napjának ügyeit, Antal 

Laura és Kapu Tibor keresik fel az előadókat, Rácz Virág és Mátics Zoltán intézik a Kármán 

Nappal kapcsolatos teendőket. A Vadhús zenekar, a Pentele Ska Klub és az Épgép Allstars is 

elfogadták a meghívást. Az előzetes költségvetést elküldi a GHK levelezőlistájára. A 

Harmadoló Est belépője 2014 Forint lesz. A Gyűrűavató május 16-án lesz. A BME Together 

Party Vol 2. ügyében január 29-én egyeztet a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Hallgatói Képviseletével. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta, hogy ma volt Külső Gazdasági Bizottsági ülés, ahol elmondták, hogy 

mi változott a Gazdasági Rendben, majd ismertette a változásokat. A gólyabáli pult 

elszámolását felküldte a GHK levelezőlistájára. Vígh Miklós utánajárt a gólyatábori pult 

ügyének, egy téves számla miatt volt a már korábban tárgyalt hiány, melynek helyzete már 

tisztázódott. 

Sport 

Mátics Zoltán elmondta, hogy a Műegyetemi Jeges Est bevétele a résztvevő karok között 

létszámarányosan lesz szétosztva. Egy megkeresés érkezett egy hallgatótól, aki szívesen 

tartana a Kármán Tódor Kollégiumban jóga órát. A Gépész Sportszakosztály az Emeletek 

Közötti Sportversenyt és a Kármán Bajnokságot a tavaszi félévben is szeretné megszervezni, 
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melyhez kérik a GHK támogatását a teremigénylésre. Perjési Péter a korábbi tartozásokat a 

Kollégiumok Osztállyal egyezteti. 

Mátics Zotlán megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy a GHK a terembérlés támogassa. 

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

A Gépész Sportszakosztályban vezetőváltás történt, az új vezető bemutatkozása egy későbbi 

GHK ülésen fog megtörténni. 

A GHK az öntevékeny körök súlyozásáról január 29-én 18:00 órától tart ülést. 

Egyebek 

Vígh Miklós beterjesztette a nevelői szoba osztásra vonatkozó sorrendjét. 

Nevelői szobára jelentkeztek: Csőke Gergely, Juhász Zoltán, Szabó Balázs, Perjési Péter, 

Kun Levente, Somogyi József, Szipka Károly, Nagy Tibor, Vígh Miklós 

Vígh Miklós javaslata a sorrendre: Csőke Gergely, Juhász Zoltán, Vígh Miklós, Szipka 

Károly, Somogyi József, Kun Levente, Perjési Péter, Szabó Balázs, Nagy Tibor 

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

A GHK 13-0-2 arányban elfogadta a javaslatot. 

Vígh Miklós elmondta, hogy SzMSz bizottsági üléssel egybekötött GHK ülés lesz január 31-

én, melyen a kollégiumi felszólalások elbírálásáról is szó lesz. Február 4-én a GHK nem tart 

ülést. A Gépészhírek kezelése ezután a PR bizottság feladata lesz. 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy szeretné, ha a szintfelelős pályázat kiírásról a GHK 

január 31-én döntést hozna. 

Somogyi József elmondta, hogy a szenátusi ülésen elfogadták Dr. Vad János és Dr. Szabó 

Péter János egyetemi tanári kinevezését. 

Ülés vége: 22:23 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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