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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. június 19. Oldalszám: 4 

 

Ülés kezdete: 16:33 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós elmondta, hogy az előző héten Dékáni Tanács volt, június 10-én. A Dékáni 

Tanácson szó volt róla, hogy a Karon tehetségsegítő tanácsot kell létrehozni a különböző 

pályázatokkal kapcsolatos előírások miatt. Előző héten ennek előterjesztését elfogadták és a 

tanács létre is jött. Szó volt a különeljárási díjakról. A következő évi kari költségvetéshez 

javaslatok érkeztek be, melyek az arányok megváltoztatását szolgálják. Vígh Miklós elmondta, 

hogy szó volt a Villamosmérnöki Kar cégeiről is, melyekről kevés információja van az 

egyetemi vezetésnek.  

Vígh Miklós beszámolt róla, hogy a június 17-i Dékáni Tanácson szó volt arról, hogy a 

gépészmérnöki alapszakon az angol nyelvű specializáció indítása el lett fogadva, emellett szó 

volt a BME Bioprocess Kft-ről, melyeknek a tulajdonosa a Közlekedés- és Járműmérnöki Kar 

és a Villamosmérnöki és Informatikai Karok lettek. A vezetői értekezleten Engert Attila EHK 

elnök beszámolt a kollégiumi kérdőív eredményeiről.  

Vígh Miklós beszámolt róla, hogy volt egy hallgatói ügy a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 

előtt, ami bíróságra jutott és ott a hallgató megnyerte a pert. Vígh Miklós ezen kívül elmondta, 

hogy problémák vannak a német nyelvű képzéssel kapcsolatban, nem minden tanszék írja ki 

megfelelően a német nyelvű tárgyakat és ez problémákat okoz az órarendkészítésnél. Szó volt 
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a Dékáni Hivatal nyári felújításáról, ami miatt egy közeli helységbe költöznek, amit az 

Építőmérnöki Kartól kaptak kölcsön. 

 EHK 

Az EHK képviselők távollétében, az eljuttatott tájékoztatójukról Vígh Miklós számolt be. 

Elmondta, hogy az új felsőoktatási államtitkár személyének kérdése még nyitott, de esély van 

rá, hogy BME-s oktató lesz a Közlekedési- és Járműmérnöki Karról. A 2013. évi gazdasági 

beszámolót várja az EHK. Vígh Miklós kérte, hogy a nyári balatonlellei táborral kapcsolatos 

kérdőívet töltse ki mindenki. 

PR Bizottság 

Varró Gergő elmondta, hogy ma a Külső PR Munkabizottság ülésén vett részt, ahol a kari 

hallgatói képviseletek egységes egyetemi megjelenéséről volt szó. Vígh Miklós kérte, hogy 

mindenki legyen jelen a vasárnapi közösségi grillezésen és vegye ki a részét a rendezvénnyel 

kapcsolatos feladatokból. Nagy Edit megkérdezte, hogy van-e már információ a balatonlellei 

tábor árairól. Vígh Miklós elmondta, hogy még mindig nem kapta meg.  

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter felhívta a figyelmet, hogy a kedvezményes nyári kollégiumi elhelyezésben 

részesülők listáját holnap délig el kell küldeni. Kérte, hogy a következő gépész hírek 

hírlevélben hirdessük az EHK  kollégiumi kérdőívét. Elmondta, hogy a nyári kollégiumi 

szobabeosztást vasárnapig kell kiküldeni, ez az új határidő. Tájékoztatott arról, hogy holnap 

este lesz a nyári szobafoglalás. Perjési Péter kérte, hogy valaki segítsen neki a szobabeosztás 

elkészítésében, amire Dobó Diána jelentkezett. Tájékoztatott róla, hogy a kollégiumi mentorok 

személyéről jövő hét szerdáig kell ajánlást tenni az EHK felé, ennek előzményeként kedden 

lesz a pályázók meghallgatása. Sinkovics Bálint jelezte, hogy segít felvinni a költözési 

időpontokat rendszerbe.   

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám távollétében, az eljuttatott tájékoztatójáról Vígh Miklós számolt be. Az 

Elektrotechnika alapjai c. tárggyal kapcsolatos problémák miatt Szaller Ádám beszélt Rakos 

Balázzsal. Elmondta, hogy azért nem adtak lehetőséget pótzárthelyi írására, mert a hallgatók 

többsége nem jelent meg az első ZH-n, akik megrták, többségében átmentek, ez alapján 

mindenkinek megvolt a lehetősége teljesíteni a tárgyat. Vígh Miklós elmondta, hogy a BSc 

képzések felülvizsgálatához kapcsolódó oktatói kérdőív a mai napon kiküldésre került az 

oktatóknak. A héten volt EHK Külső Oktatási Bizottság ülés, erről Szaller Ádám fog 

beszámolni a következő ülésen. Vígh Miklós elmondta, hogy az előzetes tárgyfelvétel jövő 

héten, szerdán 18:00 órakor kezdődik. Vígh Miklós beszámolt az egyik Gépgyártástechnológia 

vizsgán történt incidensről, mellyel kapcsolatban találkozott a hallgatóval, hogy részletesebben 

informálódjon.  
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Szociális Bizottság 

Nagy Edit beszámolt róla, hogy a kollégiumi pályázatokhoz a szociális pályázatok rendben 

vannak, hamarosan továbbítja az adatokat Perjési Péternek.  

Kapu Tibor távozott.  

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente bemutatta a Gyűrűavató és Végzős Bál költségvetését. Szó volt a korsók 

szállításával kapcsolatos problémákról, ezzel kapcsolatban Vígh Miklós kérte Kun Leventét, 

hogy intézkedjen. Kun Levente megkérdezte, hogy megkaptuk-e már a támogatói felajánlások 

összegét. Berta Katalin elmondta, hogy a Dékáni Hivataltól már igen, az Áramlástan Tanszék 

részéről még folyamatban van. Antal Laura kérte, hogy intézzük a korsó utánrendelést és erről 

küldjünk e-mailes értesítést az érintetteknek.   

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki el tudja fogadni a Gyűrűavató és Végzős Bál 

költségvetésének elszámolását? 

A javaslatot a GHK egyhangúan, 10-0-0 arányban elfogadta.  

Sport 

Mátics Zoltán elmondta, hogy a jóga oktató nyáron is szeretne órákat tartani a kollégiumban. 

Javasolta, hogy külsősöknek és belsősöknek egyaránt a 6 alkalom 2500 Ft-ba kerüljön. 

Elmondta, hogy 7 biztos jelentkező már van.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki el tudja fogadja, hogy a 6 alkalmas nyári jóga bérlet 

külsősöknek és belsősöknek egyaránt 2500 Ft-ba kerüljön? 

A javaslatot a GHK egyhangúan, 10-0-0 arányban elfogadta.  

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta, hogy hétfőig kell elküldeni az EHK felé a végleges költségvetés 

tervezetet. A megkapott adatokkal voltak problémák, ezeket igyekezett kijavítani, de több 

adatot még mindig nem kapott meg. Bemutatta a költségvetés tervezetet.  

Egyebek 

Perjési Péter jelezte, hogy jövő héten Kollégiumi Bizottsági ülést szeretne tartani, ahol téma 

lesz a felújítási keret felhasználása és az Old’s Club klimatizálása. 

Ülés vége: 17:43 
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  ....................................   ....................................  

 Varró Gergő Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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