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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     

Sinkovics Bálint x     

Somogyi József x     

Szaller Ádám     x 

Szipka Károly  x    

Varró Gergő x     

Vígh Miklós x     

Dátum: 2014. április 1. Oldalszám: 4 

 

Ülés kezdete: 20:10 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós beszámolt a mai Dékáni Tanácson történtekről, ahol téma volt a szenátusi 

értekezlet és annak főbb pontjai. Elhangzott, hogy Dr. Dévényi László és Farkas Patrik 

megkapták a Pro Juventute díjat. 

Megérkezett Szipka Károly. 

Szó volt az egyetemi kampusz történelmi emlékhellyé nyilvánításáról is. Visszajelzés érkezett, 

hogy az egyetemtől elvett épületet csak vidéki ingatlanra lehet cserélni.. Az Oktatás Hallgatói 

Véleményezése (később OHV) kiértékelés részletes, azonban akadnak benne hibák. Emellett 

még szó volt azokról a brazil hallgatókról, akik tovább szeretnének a BME-n tanulni, tandíj 

fizetése mellett folytatják tovább. A kari költségvetéssel kapcsolatban az idegen nyelvű tanórák 

elszámolásáról volt szó. Csak azok után jár az emelt összeg, amelyeken minden foglalkozás 

idegen nyelven került megtartásra. .  A GHK április 16-án nyílt ülést tart. 

Gólyatábor 

Vígh Miklós elmondta, hogy március 31-én lezárult a jelentkezés, 88 pályázat érkezett be a 

különböző posztokra. Kun Levente elmondta, hogy beszélt Sóti Rékával (MPANNI HÖK 

elnöke), akik idén is szeretnék közösen szervezni a gólyatáborukat a BME Gépészmérnöki 

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


 
2014.04.01. 
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 

 

-2- 

Karának gólyatáborával. A jelentkezők kiválasztása után a tábor helyszínén közös 

helyszínbejárás is lesz, ahol mindkét kar szervezői jelen lesznek. Az MPANNI HÖK tagjai  

jelezték, hogy a heti találkozókra ők is szeretnének járni. Vígh Miklós jövő héten szeretné az 

első megbeszélést megtartani. 

Kun Levente elmondta, hogy egy hallgató írt, hogy szeretne jelentkezni gólyatábor szervezésre 

azonban a határidő lejárta után küldött erről e-mailt. 

Vígh Miklós elmondta, hogy támogatni tudja a jelentkezés elfogadását, mivel több jelentkező 

közül lehet majd választani. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki egyetért azzal, hogy a hallgató jelentkezése el legyen 

fogadva. 

A GHK 7-3-4 arányban elfogadta a javaslatot. 

EHK 

Somogyi József elmondta, hogy április 8-án érkezik az egyetemre a Magyar Akkreditációs 

Bizottság és kérte, hogy a GHK tagok vagyonnyilatkozatai legyenek rendben. 

A március 27-i ülésen vendégük volt Dr. Andor György, aki a korábbi évek egyetemi 

költségvetéseiről beszélt. Költségvetési szempontból nem sikerült a Gépészmérnöki Karnak 

növekednie. A nyári  ingyenes 2%-os kollégiumi férőhelyekről is döntés született, a 

Gépészmérnöki Kar 14 helyet kapott. Továbbá szó volt arról, hogy a nyári kollégiumi férőhely 

díjak a jelenlegi kormányrendelet szerinti megengedett értékig maximalizálva lesznek. 

Szipka Károly elmondta, hogy oktatási témában az OHV kiértékelésről és a Belső Oktatási 

Bizottsági ülésen történtekről volt szó. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy Rendezvény bizottsági ülést tart április 3-án 18:00-tól, ahol a fő 

témák a Gyűrűavató és Végzős Bál és a Gólyahajó lesznek. A Gyűrűavatóval kapcsolatban 

elmondta, hogy idén egy drága árajánlat érkezett a vacsora menüjére. Ma beszélt Varga 

Bálinttal (Kármán Stúdió vezetője), hogy a Schönherz Stúdió tudna segíteni rendezvények 

hangosításában. 

 

 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy ma volt monitoring értekezleten, ahol szó volt a rossz kollégiumi 

mikróhullámú sütőkről, melyek hamarosan cserélve lesznek. A szárítógépekkel is több szinten 

probléma van, ezeket kivizsgálják és a hibákat megszüntetik. A Káté grillezni szeretne a 

Kármán Tódor Kollégium udvarán. Április 4-én kezdődik az udvar térkövezése, mely április 
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20-ra lesz kész. A KTK 1., 2., 3. emeleténtöbb repedés jelent meg és az aljzat fel van púposodva. 

Ezek helyreállítására nyáron kerül sor. A 2. és 3. emeletek nyáron hostelként fognak üzemelni. 

Június 29-én áramszünet lesz a kollégiumban. Kun Leventével részt vett a kollégiumi 

jelentkezéskor rossz KKI-t megadó hallgatók fegyelmi tárgyalásán. Két hallgató felmentést 

kapott. Egy hallgató szigorú megrovásban részesült. A Kollégiumok Osztály bérleti díjat 

szeretne szedni az FSZ 009 használatáért. Vígh Miklós elmondta, hogy ez előzetesen nem lett 

megbeszélve, csak a következő félévben lehet rá lehetőség. Szó volt az Egészségnap 

rendezvényről is. Perjési Péter beszélt a Természettudományi Kar Hallgatói Képviseletével a 

kollégiumi biciklitároló szabályzatáról. Április 20-ig lehet a kerékpárokat regisztrálni és a 

matricákat elhelyezni a kerékpárokon. A határidő után ellenőrzésre kerül a tároló. 

PR Bizottság 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy szeretne GHK híreket a kollégiumi TV-re kivetíteni. PR 

bizottsági ülést szeretne tartani a jövő héten. 

A közösségi grillezés és a GHK öregbúcsúztatójáról internetes szavazást tart. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy március 31-én Külső Szociális bizottsági ülésen vett részt. Itt szó 

volt a KHK továbbképző hétvégén összegyűjtött ötletek hasznosításáról. Az új szociális 

pályázati rendszer fejlesztése folyamatban van. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta, hogy a 2013. évről szóló költségvetési beszámolót jövő héten el kell 

küldenie, melyet a GHK előzőleg el kell, hogy fogadjon, erre a következő ülésen lesz szó. 

Egyebek 

Perjési Péter elmondta, hogy beszélt Tatár Gáborral az egyetemi videó projekt kamerázásának 

ügyéről. A Kármán Stúdiónak 200 órányi videófelvételt kellett volna az új eszközzel felvenni, 

azonban ez jelenleg még nem teljesült. Intézi az ezzel kapcsolatos ügyeket. 

Vígh Miklós kérte hogy a KHK továbbképző hétvégén szerzett ötleteket mindenki továbbítsa 

neki. 

Somogyi József elmondta, hogy az Erasmus+ pályázatok bírálása zajlik. A McDonnel ösztöndíj 

program koordinátora fórumot szeretne szervezni a KTKban. Horicsányi Krisztina vállalta a 

szervezés segítését. 

Kun Levente elmondta, hogy az Önkéntes Nap szervezői csapat toborzása zajlik. A főszervezői 

csapat 4-5 fős lenne. Mivel idén nem tudja vállalni a szervezői feladatot, így kérte, hogy aki 

kedvet érez részt venni a szervezésben holnap éjfélig jelezze ezt felé e-amilben. 
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Ülés vége: 21:40 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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