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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 25. Oldalszám: 6 

 

Ülés kezdete: 20:00 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós elmondta, hogy tegnap Dékáni Tanácson vett részt, ahol oktatási témában szó volt 

arról, hogy az alapszakokon a specializációválasztás folyamatban van, a mechatronikai mérnöki 

szakon az optomechatronika specializáció indulása még kérdéses, a gépészmérnöki szakon 

pedig a korábbi évekhez képest visszaesett a gépgyártástechnológia specializáció népszerűsége. 

Emellett szó volt még a képzési finanszírozási formák közötti átsorolásokkal kapcsolatos 

problémákról, valamint a határidőn túli vizsgalejelentkezésekkel kapcsolatos problémákról. 

Vígh Miklós beszámolt róla, hogy a következő héten indulhat a Dékáni Hivatal felújítása. 

Elmondta, hogy a Karon újra megvásárolják a Matematica program licenszét, így ezt fogják 

oktatni a tanszékek, ahol eddig is ezt alkalmazták. Vígh Miklós elmondta, hogy szó volt az 

újonnan kinevezett felsőoktatási államtitkárról, akik egy BME-s oktató lett. Vígh Miklós 

beszámolt róla, hogy meghívta a Kar dékáni vezetését Balatonlellére a GHK nyári táborába, 

valamint szó volt a gólyatábori leérkezésükről is.  

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám beszámolt a BSc felülvizsgálattal kapcsolatos oktatói kérdőívek kitöltöttségéről, 

valamint elmondta, hogy a hallgatói kérdőív kérdéseit is megkapta a fejlesztő, így hamarosan 

az is elkészül és kiküldésre kerülhet.  
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Szaller Ádám elmondta, hogy a héten EHK Külső Oktatási Bizottsági (KOB) ülésen vett részt. 

Elmondta, hogy problémák voltak a Támpont Iroda tájékoztatásaival kapcsolatban, ezért 

eljuttatták a KOB tagjainak elérhetőségeit hozzájuk, hogy el tudják érni őket, ha valamilyen 

témában részletesebb információkra van szükségük. Beszámolt, hogy szó volt a „6 vizsgás 

szabállyal” kapcsolatos gondokról, miszerint mi történik akkor, ha valaki egy tárgyból 

megbukik a hatodik vizsgaalkalmon, de mielőtt az intézmény elbocsátja, teljesíti a tárgyat a 

hetedik vizsgaalkalommal. Az EHK már dolgozik a probléma megoldásán. Szaller Ádám 

elmondta, hogy elkészült a Tanulmányi Kisokos. Beszámolt arról, hogy az Oktatás Monitoring 

Rendszer felhasználói útmutatója hamarosan elkészül. Szaller Ádám elmondta, hogy szó volt 

arról, hogy a kontakt órák számának csökkentésével kapcsolatban nagyon mások a karok 

igényei és véleményei, így ezt nem lehet egységesen kezelni.  

Szó volt az Oktatás Hallgatói Véleményezése kitöltésének motivációjáról és a különböző 

promociós lehetőségekről, mint pl. nagyobb nyeremények kisorsolása, külön ajándéksorsolás a 

Facebook esemény megosztói között, stb.  

Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy sorsoljunk-e ki külön nyereményeket az OHV kitöltés 

Facebook eseményének megosztói között?  

A GHK 8-2-0 arányban támogatta a javaslatot.  

Szaller Ádám elmondta, hogy a képzési finanszírozási formák közötti átsorolásokkal 

problémák vannak, egyeseket tévesen sorolnak át önköltséges (korábban költségtérítéses) 

finanszírozási formára. Gond van a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) költségtérítési 

összegekről szóló tájékoztató táblázatával, hibás adatok is szerepelnek benne, átláthatatlan és 

hiányoznak a 2014-ben kezdettekre vonatkozó összegek. 

EHK 

Szipka Károly tájékoztatott arról, hogy a Műegyetemi Gazdasági Rendszer (MGR) fejlesztői 

felmondták szerződésüket az Egyetemmel, ami fennakadásokat, problémákat okozhat. 

Beszámolt arról, hogy a Műegyetemi Atlétikai és Futball Clubbal szorosabb együttműködésre 

törekszenek. Elmondta, hogy az EHK kollégiumi férőhelyekkel kapcsolatos elégedettséget 

felmérő kérdőívének kitöltöttsége kb. 60%-on áll.  

Somogyi József megkérdezte, hogy a Gépész Sport Szakosztály által elnyert sporteszközök 

megérkeztek-e már? Vígh Miklós elmondta, hogy igen, megérkeztek.  

Szipka Károly elmondta, hogy az EHK szakkollégiumok számára kiírt pályázatán a Gépész 

Szakkollégium (GSZK) és az Energetikai Szakkollégium (ESZK) a második körben az első 

körben elnyert összegen felül 200-200 ezer Forintot nyertek. Beszámolt arról, hogy a GSZK 

leadta pályázatát, az EFOTT Civil Faluban történő megjelenésre.  

Vígh Miklós elmondta, hogy Orbán Balázstól megtudta, hogy az EHK-nek jövő hétig el kell 

küldeni az idei gólyatábor költségvetés-tervezetét, ám erről még nem kaptunk értesítést. Szipka 

Károly elmondta, hogy ők sem kaptak erről értesítést az EHK-n belül, érdeklődni fog ezzel 

kapcsolatban. 
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Kollégiumi Bizottság 

Vígh Miklós elmondta, hogy a mentori helyekre pályázók meghallgatásai voltak hétfőn, kedden 

és szerdán. A pályázók közül Dombi Szilárd nem kívánt élni a meghallgatás lehetőségével, 

Balogh Tibort és Lehotzky Dávidot külföldi tartózkodásuk miatt Skype kapcsolaton keresztül 

hallgattuk meg. A Kármán Tódor Kollégium vezetői mentori helyére csak egy pályázat érkezett 

be, Juhász Zoltáné. Elmondta, hogy a meghallgatásokon elhangzott, hogy a Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar mentorával, Farkas Patrikkal voltak problémák több alkalommal 

is, nem volt ügyeleti időben a kollégiumban és szobaellenőrzéskor sem végezte feladatát 

megfelelően.  

Berta Katalin elmondta, hogy előfordult, hogy az aktuális mentori ügyeleti rend nem volt 

kirakva a liftekben, pedig erről sokan onnan tájékozódnak. Perjési Péter elmondta, hogy a 

jövőben célszerű lenne meghatározni előre a mentorokkal szembeni elvárásainkat, feladataikat 

és azokat átadni a vezetőmentornak, így ezeket utólag számon lehetne kérni rajtuk.  

Vígh Miklós elmondta, hogy meghívta az ülésre Csőke Gergely leköszönő vezető mentort, de 

nem ért rá, így a jövő héten fog eljönni.  

Vígh Miklós beszámolt a mentor jelöltek meghallgatásain elhangzottakról.  

Perjési Péter elmondta, hogy a Vásárhelyi Pál Kollégiumba két mentori férőhelyet igényeltünk, 

de csak összesen egy pályázat érkezett be, így célszerű lenne pótpályázatot kiírni. Ősztől az 

eddigieknél is több gépész hallgató fog ott lakni és így szükség lehet két mentorra. Vígh Miklós 

megkérdezte, hogy van-e valakinek megjegyzése a Vásárhelyi Pál Kollégium mentori helyeire 

pályázókkal kapcsolatban? Senki sem jelentkezett.  

Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy ki az, aki támogatni tudja Balogh Tibornak a Vásárhelyi 

Pál Kollégiumba szóló mentori pályázatát?  

A GHK 10-0-0 arányban támogatta a javaslatot.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy van-e valakinek megjegyzése a Kármán Tódor Kollégium 

vezető mentori helyére pályázókkal kapcsolatban? Senki sem jelentkezett.  

Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy ki az, aki támogatni tudja Juhász Zoltánnak a Kármán 

Tódor kollégiumba szóló vezető mentori pályázatát?  

A GHK 10-0-0 arányban támogatta a javaslatot.  

Vígh Miklós elmondta, hogy a Kármán Tódor kollégiumban 4 gépész mentori férőhely van, 

melyekre 9 fő pályázott, név szerint Dombi Szilárd, Jóvér Ákos, Juhász Zoltán, Lehotzky 

Dávid, Németh Ádám, Rákos Szilárd, Turcsán Tamás, Uzonyi Sándor és Vámi Soma. 
Közülük Juhász Zoltán pályázatát már nem kell figyelembe venni, őt ugyanis vezető 

mentornak választottuk. Vígh Miklós megkérdezte, hogy van-e valakinek megjegyzése a 

pályázókkal kapcsolatban?  
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Perjési Péter megkérdezte, hogy ismeri-e valaki személyesen Lehotzky Dávidot? Megfelelő 

lenne-e a kiállása, fellépése mentorként? Vígh Miklós elmondta, hogy ő már találkozott vele 

személyesen, szerinte nem lenne ezzel gond.  

Vígh Miklós feltette a kérdést, miszerint kiknek a mentori pályázatát tudja támogatni a GHK? 

Elmondta, hogy mindenki legfeljebb négy személyre szavazhat.  

Turcsán Tamás – 10 szavazat 

Lehotzky Dávid – 8 szavazat 

Uzonyi Sándor – 8 szavazat 

Jóvér Ákos – 7 szavazat 

Rákos Szilárd – 3 szavazat 

Vámi Soma – 2 szavazat 

Dombi Szilárd – 0 szavazat 

Németh Ádám – 0 szavazat 

Mivel Jóvér Ákos nem kapta meg az abszolút többséget, ezért Vígh Miklós újra feltette a 

kérdést, hogy ki az, aki támogatni tudja Jóvér Ákos mentori pályázatát?  

A GHK 8-1-1 arányban támogatta a javaslatot.  

A szavazások alapján a GHK az alábbi személyeket javasolja az EHK-nek 

megválasztásra:  

vezető mentor (KTK): Juhász Zoltán 

mentorok (KTK): Jóvér Ákos, Lehotzky Dávid, Turcsán Tamás, Uzonyi Sándor 

mentor (VPK): Balogh Tibor 

Nagy Edit megérkezett. 

Perjési Péter tájékoztatott róla, hogy megkeresést kapott a Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar (GTK) egyik hallgatójától, aki átjelentkezett a Gépészmérnöki Karra (GPK) és ősztől 

Karunkon folytatja tanulmányait. Szeretne kollégiumi férőhelyre pályázni. Perjési Péter 

kérdése, hogy mi alapján soroljuk be a hallgató kollégiumi férőhely pályázatát? Azt javasolta, 

hogy a GTK-n elért utolsó féléves eredménye alapján soroljuk be a pályázatát. 

Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy ki tudja támogatni, hogy a fent említett hallgató kollégiumi 

férőhely pályázatát a GTK-n utolsó félévében elért eredménye alapján értékeljük?  

A GHK 10-0-1 arányban támogatta a javaslatot.  

Perjési Péter elmondta, hogy a nyári szobaosztás során sok probléma merült fel, ugyanis rossz 

és hiányos táblázatokat kapott először, de ezek rendeződtek végül. Az öntevékeny körök külsős 

tagjai számára hamarosan elkészül a nyári kollégiumi igazolvány. Vígh Miklós kérte, hogy a 

GHK minden tagja legyen tisztában a költözési irányelvekkel, hogy megkeresés esetén tudjon 

tájékoztatást adni. Perjési Péter elmondta, hogy a jövő héten Kollégiumi Bizottsági ülést tervez 

tartani, ahol többek között a kollégiumi felújítási lista frissítéséről lenne szó.  
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Perjési Péter javasolta, hogy a költözések idejére biztosítsunk egy laptopot a portára, az e-

állapotlappal kapcsolatban felmerülő belépési problémák megoldásához. Emellett javasolta, 

hogy nyittassuk ki az Kármán Tódor Kollégium (KTK) 009-es termét, ahol a hallgatók a 

költözések ideje alatt az értékesebb holmijukat biztonságosan tárolhatnák. Nagy Edit 

megkérdezte, hogy a jelenlegi kollégiumi mentorok nem tudnának-e segíteni a költözések 

lebonyolításában. Perjési Péter válaszul elmondta, hogy a jelenlegi mentorok már nem nagyon 

elérhetők és ez nem is feladatuk. Ezen kívül jelezte, hogy kedden monitoring ülés lesz.  

Vígh Miklós elmondta, hogy értesítést kapott arról, hogy a KTK 1-3. emeletein a konyhák 

környékén dilatációs javítások miatt cserélik a padlót, így nem lehet majd közlekedni a folyosón 

éppen a költözések idején. A problémát már jelezte a Kollégiumok Osztály felé, így csak az 

első emeleten lesz felújítás a költözések ideje alatt és ott is biztosítani fogják az átjárást.  

PR Bizottság 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy szeretné, ha hamarosan folytatódna a GHK PR 

kiadványának készítése és az mielőbb be is fejeződne, a munkával kapcsolatban hamarosan 

küld majd értesítést. Megköszönte mindazok munkáját, akik a közösségi grillezés 

előkészületeiben és lebonyolításában segédkeztek, viszont elmondta, hogy a GHK öreg 

tagjainak búcsúztatóján és a közösségi grillezésen is kevesen segédkeztek és voltak, akik nem 

is jelezték előre, hogy nem lesznek jelen. Horicsányi Krisztina megköszönte Perger Dávid 

munkáját, aki a Gólyatanács tagjaként segédkezett a közösségi grillezésnél. Vígh Miklós kérte, 

hogy a köröktől kölcsön kért eszközök minél előbb kerüljenek majd vissza. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta, hogy megkapta Orbán Balázstól az analitikáink áprilisi zárásait, ezek 

alapján összevetette a SLIP Gépészkari Napok költségvetését az analitikán szereplő 

költségekkel, azonban a kapott táblázatban sok tétel rosszul szerepel vagy beazonosíthatatlan, 

így nem tudta maradéktalanul elvégezni az összehasonlítást, illetve vannak tételek, ami még 

nem jelentek meg az analitikákon.  

Vígh Miklós kérte, hogy Berta Katalin jelezze a problémákat Orbán Balázs felé, hogy minél 

előbb elkészülhessen a SLIP végleges elszámolása.  

Egyebek 

Szó volt a puskázási kérdőívről, melynek elkészült a kiértékelése és azt eljuttattuk a dékáni 

vezetésnek.  

Vígh Miklós elmondta, hogy hétfőn (június 23.) lezajlott a közösségvezetői ülés, ahol a körök 

féléves munkájának súlyozása volt a téma, azonban nem sikerült megfelelő eredményre jutni, 

a továbbiakról a GHK fog dönteni. Ezzel kapcsolatban hamarosan ülés fogunk tartani, 

várhatóan a hétvégén.  
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Vígh Miklós elmondta, hogy a kiválasztott tankörvezetőkkel és gólyatábori 

rendezvényszervezőkkel pénteken Velencén voltak, ahol a gólyatábor leendő helyszínén 

tartottak bejárást. Jelen voltak a képviselők a Mozgássérültek Pető András Nevelő és 

Nevelőképző Intézetéből is.  

Horicsányi Krisztina megkérdezte, hogy vannak-e már információk a balatonlellei tábor 

árairól? Vígh Miklós elmondta, hogy még nem kapott tájékoztatást.  

Varró Gergő jelezte, hogy dönteni szükséges a GHK nyári ügyleti rendjéről. Két lehetőség van, 

fix ügyeleti időpont, mint évközben vagy e-mailes és telefonos egyeztetés alapján rugalmas 

időpontok.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki támogatja, hogy legyen a nyáron is fix ügyeleti időpont?  

A GHK 3-8-0 arányban elutasította a javaslatot.  

Ez alapján a nyáron e-mailes és telefonos egyeztetés alapján személyesen fogunk egyeztetni 

időpontokat. 

Ülés vége: 22:30 

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

 Varró Gergő Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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