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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. február 11. Oldalszám: 5 

 

Kezdés: 20:10 

Vendégünk volt: 

A GHK február 1-én elektronikus szavazást tartott a várólista kialakításáról, mivel több 

felszólalás érkezett a rendszer hibájára hivatkozva. A szavazásra két javaslat érkezett, 1 

tartózkodás történt. 

 

 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: Maradjon a jelenleg 

elfogadott, azaz akik az űrlapot nem 

mentették a várólista végére vehetők 

fel. 

4 

2. javaslat: Akinek látszott aktivitása a 

jelentkezésnél, de nincs mentett 

űrlapja, az eredményei szerint 

kerüljön besorolásra. 

7 
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A GHK február 8-9-én szavazást tartott a Senior Gárda által szervezett Gólyacsata 

támogatásáról, a szavazásra 3 javaslat érkezett. 

A szavazásra terjesztett kérdés így hangzott: Támogatod-e a Gólyacsata megszervezését, 

illetve a költségeinek az előzetes megpályázását? Támogató eredmény esetén, ezt utólagosan 

a tavaszi igénylésben a Senior gárda megigényli. 

 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós elmondta, hogy február 4-én volt Dékáni Tanács ülésen, ahol elhangzott, hogy a 

diplomaosztó ünnepség március 28-án két részben lesz megtartva, 10-12 és 14-16 óra között. 

Az ezzel kapcsolatos feladatokat ismertette és kérte a GHK tagjainak segítségét. A 

Polimertechnika Tanszéken tanszékvezető váltás lesz, a tanszéki felülvizsgálat folyamatban 

van, ehhez az OHV eredményeket is felhasználjuk. 

A február 11-i Dékáni Tanács ülésen szó volt a német nyelvű képzésről, oktatási és gazdasági 

szempontból is. Problémák adódtak, hogy egyes órák nem német nyelven voltak oktatva. A 

német nyelvű bukott tárgyak után a német nyelvű képzésen résztvevő hallgatónak abba kell 

hagynia a képzést és magyarul kell azt folytatnia. Szó esett a tanulmányi kisokosról is. A 

Miskolci Egyetem, a gödöllői Szent István Egyetem és a BME Gépészmérnöki karjainak 

dékánjai találkoztak. A puskázással kapcsolatos kérdőívet Vígh Miklós a GHK 

levelezőlistájára küldte és a módosított kérdőívet fogja továbbítani majd a dékáni vezetésnek. 

A kiértékelést a GHK fogja végezni. 

Február 13-án Kari Tanács ülés lesz. A napirendi pontok a kar honlapján megtalálhatóak. 

Főként kitüntetések, díjak felterjesztéséről lesz szavazás, illetve beszámoló lesz az MSc 

felvételiről és a PhD felülvizsgálatról. 

Nagy Edit jelezte, hogy nem biztos, hogy részt tud venni a Kari Tanácson. Antal Laura 

elmondta, hogy ő tudná helyettesíteni. 

Vígh Miklós elmondta, hogy a HK ZH beosztását elkészíti és továbbítja a GHK tagjainak. 

Vígh Miklós beszámolt arról, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói 

Képviseletével rendezték a GTK Gólyabál ruhatári problémáját és megegyeztek, hogy a GHK 

a ruhatári veszteségek felét kompenzálja. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: Igen, támogatom az eredeti 

javaslat alapján 
2 

2. javaslat: Igen, támogatom a 

módosítás alapján (ingyenes túra 

nélkül) 

10 

3. javaslat: Nem támogatom 0 
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A GHK és a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselete karok közötti 

kapcsolatépítő estet tart február 19-én. 

EHK 

Somogyi József elmondta, hogy a ProJuventute jelöléseket elkészítették Szipka Károllyal, Dr. 

Dévényi Lászlót terjesztjük fel a díjra. Hallgatói részben sok jelölt van, a Gépészmérnöki Kar 

jelöltje Juhász Zoltán. Az új kifizetés-feltöltés felületének véglegesítése zajlik. A márciusi 

ösztöndíjakat már ezen keresztül kell elküldeni. Szipka Károly elmondta, hogy az OHV 

kitöltés a végéhez érkezik, az új rendszerrel akadtak problémák. Szociális pályázatok feltöltési 

határideje ki lett tolva. Az első kifizetés feltöltési határideje február 24. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy múlt héten volt mentori ülés. Megvalósul a kultúrfal, bemutatták 

a mentor költségvetést és azt is, hogy lezajlott az edény kommandó. A mentortabló 

készülőben van. Szó volt arról, hogy a kollégistáknak be kell jelentkezniük a kollégiumba 

ideiglenes lakcímen. A Mentor Gárda idén is megszervezi a nőnapi programot, illetve az 

Egészségnapra sikerült fogászati buszt szervezni. Kapu Tibor elmondta, hogy beszél Csőke 

Gergellyel a főzőversenyről. A konyhai szemetesek hétvégi használatára a kollégiumi 

mentorok jobban fognak ügyelni a későbbiekben. 

Perjési Péter elmondta, hogy a kollégiumi könyvtár jövőjéről a mentorok véleménye az, hogy 

át kellene alakítani közösségi helyiséggé. Ezek után elmondta az ingyenes kollégiumi 

éjszakák időpontjait: március 6, április 8, 10, 23, 24, 25 és május 15. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az ingyenes éjszakák időpontjait. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta. 

Perjési Péter elmondta, hogy lezajlott a szobafoglalás kisebb problémával, mivel a rendszer 

összeomlott, ezért hat órával el kellett tolni a kezdést, de végül minden probléma 

megoldódott. Költözési problémák voltak, a kollégiumi várólista folyamatosan halad előre. 

Szobacseréről az információt kiküldte a Kármán Tódor Kollégium levelezőlistájára. A 

Kármán Tódor Kollégium biciklitároló rendszere teljesen elkészült, egy hónap lesz az 

átállásra. Monitoring értekezleten Borsai György elmondta, hogy repedések vannak a 

kollégium egyik szintjén. A Kármán Tódor Kollégium tornaterem bérleti díjával az 

elmaradást jövő héten küldi Csiki Tibor. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy rendben zajlik a szociális pályázatok bírálása. A doktorandusz 

hallgatók problémája is megoldódott. A kart váltott hallgatókkal problémák voltak, 

amennyiben ezzel továbbra is gondok akadnak, szólni kell Somogyi Józsefnek. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 
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Szaller Ádám elmondta, hogy Dr. Bihari Péterrel kérvényeket bírált. Többen más képzésről 

akarnak tárgyat elfogadtatni, ezekkel problémák akadtak. A Műszaki Mechanika tanszéken 

kurzusbővítésekkel kapcsolatban voltak hallgatói megkeresések, erről tárgyalt a tanszéki 

oktatási felelőssel, illetve az érintettekkel. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta az öntevékeny körök pályázataival kapcsolatos időpontokat. Hétfőn 

20:00-kor az igényléseket a GHK átbeszéli. Vígh Miklós elmondta, hogy a Számítástechnika 

Szakosztály az internetdíj bizonyos százalékát használhatja fel, melynek összegét a GHK 

határozza meg. Ez a korábbi félévekben is kisebb tételekből állt. 

Vámi Soma elmondta, hogy szeretné, ha a Számítástechnika Szakosztály is adna le 

pályázatot. Vígh Miklós elmondta, hogy az igénylésüket a GHK a félévben kérni fogja. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente bemutatta a Gólyabál 2013 végleges költségvetését. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Gólyabál 2013 végleges 

költségvetésének beszámolóját. 

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

Ezután bemutatta a Kultúrhét 2014 előzetes költségvetését. Szó volt arról, hogy a Köret Kör a 

Harmadoló Est vacsoráját elkészítené. Kun Levente kér tőlük és más éttermektől is 

árajánlatot, a belépő ára 2014 Forint. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az előzetes költségvetését. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta az előzetes költségvetést. 

Kun Levente kérte, hogy a feladatot vállaló emberek minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot 

az illetékesekkel. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy Ösztöndíj bizottsági ülést tart az elkövetkező hetekben. 

Sport 

Mátics Zoltán ismertette a kempo, aerobic és jóga edzések árait. A kempo terembérletet a 

GHK fizette előző félévben. Lehetőség van féléves bérlet, tíz alkalmas bérlet és helyszíni jegy 

vásárlására is. Az aerobik bérlet árak még nem tisztázottak, jövő hétre lesz előzetes 

igényfelmérés utáni árajánlat. 
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja ezekkel a feltételekkel a 

sportfoglalkozások indítását a Kármán Tódor Kollégiumban. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta. 

Egyebek 

Horicsányi Krisztina bemutatta a beérkezett Kármán Tódor Kollégiumi szintfelelős 

pályázatokat, és a meghallgatás után tett javaslatát is. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Horicsányi Krisztina által tett 

javaslatot. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta. 

Vígh Miklós beszélt a kultúrfalról melyet a szolgáltató folyamatosan frissít, ezzel a GHK-nak 

nincs feladata. Az egyeztetéseket tovább folytatja. 

Sinkovics Bálint a BME-s alkalmazásról beszélt, még vannak karok, amelyek nem küldtek 

adatokat. 

Perjési Péter elmondta, hogy kollégiumi kártyákat akar készíteni. Kollégiumi bizottsági ülést 

tart jövő héten. 

Antal Laura a nevelői szobák helyzetéről kérdezett, hogy miért történt visszalépés, szerinte 

ez Szabó Balázs miatt történt. Kun Levente elmondta, hogy, hogy ez nem így van, marad 

továbbra is a jelenlegi szobájában, ezt megbeszélték. 

Somogyi József elmondta, hogy Nagy Gábor (Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar  

EHK delegált) lemondott mandátumáról, utódja Tompos Balázs lett. 

 

Ülés vége: 22:08 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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