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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  x  

Szaller Ádám x     

Szipka Károly  x    

Varró Gergő x     

Vígh Miklós x     

Dátum: 2014. május 28. Oldalszám: 5 

 

Ülés kezdete: 18:00 

Vendégünk volt Nagy Tamás (MISZISZ sales ügyvezető), aki előadást tartott az 

iskolaszövetkezetről, annak működéséről, illetve elmondta, hogy a karok felé szívesen 

nyitnának. Az MISZISZ a Hallgatói Képviseleteket is támogatja a diákok bérére felhasználható 

60 000 Forintos bruttó kerettel. 

Megérkezett Szipka Károly. (18:18) 

Megérkezett Somogyi József. (18:45) 

Nagy Tamás elhagyta a termet. (18:49) 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós elmondta, hogy a május 27-i Dékáni Tanács ülésen szó volt a szenátusi ülésen 

elhangzottakról. Az Állami Számvevőszék vizsgálatokat folytat az egyetemen.. A 2014. évi 

kutatóegyetemi szerződés megkötése folyamatban van. A Kancellári törvény hamarosan 

elfogadásra kerül. A Multirank kérdőív kiértékelése megtörtént, de a BME sok kérdésben nincs 

értékelve. A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, főigazgatói posztjára új pályázat lett kiírva, 

eddig egy pályázat érkezett. Oktatási témában elhangzott, hogy a szakirány jelentkezések 

folyamatban vannak, illetve egy puskázási esetről is szó volt. A kutatási részben szó volt arról, 

hogy PhD workshop lesz júniusban. Ősszel megtörténik a doktori iskolák akkreditációja is. 
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Elhangzott még, hogy az OTDK dolgozatok nem lehetnek 50 oldalnál hosszabbak. Kari Tanács 

ülés lesz június 5-én. Dr. Kovács Ádám elmondta a Gyűrű- és Kitűzőavató Bállal kapcsolatos 

észrevételeit. A júniusi ünnepi Kari Tanács ülésen a hallgatói dicséretek is átadásra kerülnek. 

Az egyik javasolt Károly Dóra, a Gépész Szakkollégium (később GSZK) Konferencia 

szervezésért. Vígh Miklós elmondta, hogy emellett a GSZK elnökét, Karácsony Gábort is 

javasolná a díj elnyerésére. Ellenvetés ezzel kapcsolatban nem érkezett. 

EHK 

Somogyi József elmondta, hogy a május 22-i EHK ülésen Szabó Imre beszámolt a 

pszichológiai tanácsadók helyzetéről, mivel az erre való igény jelentősen megnőtt. Szipka 

Károly elmondta, hogy az OHV honlap értékelése a dékán helyettesek által folyamatban van. 

Somogyi József elmondta, hogy a karok közti kollégiumi férőhely elosztás hamarosan elkészül. 

Az EHK kollégiumi bejárása a múlt héten megtörtént. A Szociális rendszer fejlesztői 

specifikációját megkapták és az általuk felülvizsgált változatot visszaküldték. Elmondta még, 

hogy a kari gazdasági beszámolókra az EHK a héten válaszol. 

PR Bizottság 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a mai napon PR bizottsági ülést tartott, ahol a közösségi 

grillezés és a GHK Öregbúcsúztató volt a téma. A közösségi grillezés időpontja megváltozott, 

erről a körvezetők újra szavazhatnak. Kérte a GHK véleményét a körök balatonlellei tábori 

támogatásáról. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter bemutatta a kollégiumi felvételi pályázat alapelveit a 2014/15 őszi félévére, 

felsőbb évesek, MSc és BSc gólyák részére. A GHK tagjai kisebb módosító javaslatokat tettek. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a kiegészítésekkel a kollégiumi 

felvételi kiírásokat. 

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

A felvételi kiírások a GHK honlapján hamarosan elérhetőek lesznek. 

Ezt követően a költözési irányelvekről illetve a nyári kollégiumi elhelyezésről is beszélt. 

Elmondta, hogy a Mechatronika Szakosztály mágneskártyás beléptetőt szeretne az MSZO 

műhelybe. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy Tanulmányi és Oktatási bizottsági ülést tartott a BSc 

felülvizsgálattal kapcsolatban. Külső Oktatási bizottsági ülésen vett részt, ahol a TVSz 

változtatási javaslatairól beszélt. Kérvényeket is bírált Dr. Bihari Péterrel. Ezt követően 

bemutatta a Gépészkar Kiváló Oktatója Díjra jelölt oktatókat. 
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Ezt követően a GHK a díj odaítélésnek gyakoriságáról döntött. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: kétévente kaphassa meg 

azonos személy a díjat 
7 

2. javaslat: háromévente kaphassa meg 

azonos személy a díjat 
8 

 

Ezután a GHK arról tárgyalt, hogy hány főig vegye figyelembe a GHK az oktatók névsorát. 

Az egységes javaslat az, hogy az OHV alapján 5 fő kaphat, a személyekről a GHK ez alapján 

dönt. 

Vígh Miklós elmondta, hogy probléma akadt egy hallgatóval, aki záróvizsgázna, de egy tárgya 

nem teljesült a házi feladatok miatt, megpróbál intézkedni az ügyben. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit beszámolt a Külső Szociális bizottsági ülésen elhangzottakról. Szociális bizottsági 

ülést tartott május 25-én. 

Sport 

Mátics Zoltán elmondta, hogy a nyári kondibérletek áráról szeretné, ha döntés születne. 

Rózsavölgyi Balázs (Gépész Sport Szakosztály konditerem vezető) javaslata: a gépész, Kármán 

Tódor Kollégium lakóinak a bérletek ára 3 500 Forint, a külsős bérlet ára 10 000 Forint. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a korábban elmondott árakat. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta. 

Mátics Zoltán elmondta, hogy jóga órák megtartására nyáron is lenne igény, de ezzel 

kapcsolatban még további igényfelmérést tart. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente megköszönte a GHK, Gyűrű- és Kitűzőavató Bálon nyújtott segítségét. A 

költségvetést a következő GHK ülésre hozza. A Gólyatábor programjairól ülést tart a 

közeljövőben. Gólyatábor szervezőinek kiválasztásáról is hamarosan döntés születik. Jövő 

héten tartja az utolsó találkozót a jelentkezőknek, az általuk megírt tesztek és házi feladatok 

kiértékelése is hamarosan megtörténik. 

Egyebek 
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Vígh Miklós a közösségi pontozási határidőiről beszélt. Szerinte a közösségvezetői fórum jó 

eredményeket hozott. Antal Laura, Dobó Diána és Perjési Péter ellenvéleményét fejezte ki 

ezzel kapcsolatban.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki változtatni szeretne az előző félévi rendszeren. 

A GHK 4-8-1 arányban elutasította a javaslatot. 

Vígh Miklós elmondta, hogy a körvezetőknek a június 1-ig tartó időszakot kell értékelni, a 

beszámolót június 8. éjfélig kell beküldeni. 

Ezt követően lesz a közösségvezetői fórum, majd a GHK június 22-ig eredményt hoz. Ezt 

követő két napon belül lehet majd felszólalni az eredmény ellen. 

Perjési Péter elmondta, hogy egy Gépészmérnöki kari hallgató a Vásárhelyi Pál Kollégiumban, 

a VPKNet-ben (később VPKNet) tevékenykedik. Kollégiumi felvételi pontot az ott elvégzett 

munkája alapján kaphatna. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a hallgató VPKNet-től kapott 

pontjai arányosítva legyenek a Gépész Számítástechnika Szakkollégium pontjaihoz.  

A GHK 14-0-1 arányban elfogadta a javaslatot. 

Ezután a GHK új irodavezetőt választott, Majláth Máté lemondása miatt. 

A posztra két fő jelentkezett: Varró Gergő és Antal Laura. 

Antal Laura visszalépett. 

Varró Gergő beszámolt terveiről. Elmondta, hogy eddig is kivette a részét az irodai munkákból, 

maga körül is rendet tart, alkalmasnak tartja magát a feladat elvégzésére. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a jelentkezést. 

Horicsányi Krisztina a Természettudományi Kar, és a Gépészmérnöki Kar Hallgatói 

Képviselete közötti csapatépítésről beszélt. Ennek időpontja később dől el. 

Ülés vége: 21:21 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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