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Jelen volt Késett Előbb távozott 

Kimentést 
kért Hiányzott 

Antal Laura    x  
Berta Katalin x     
Farkas Patrik x  x   

Forró Dóra    x  
Gonda Norbert    x  

Kun Levente Alex x  x   
Majláth Máté x     
Perjési Péter x     

Pfeiffer Norbert    x  
Rácz Virág x     

Somogyi József x     
Szabó Balázs    x  
Szipka Károly x  x   
Vígh Miklós x     

Völgyesi Gábor x     

Dátum: 2012. augusztus 28. Oldalszám: 5 

 
Kezdés: 20:00 

Völgyesi Gábor megköszönte a gólyák érkezésével kapcsolatos teendőkben segítőknek a 
közreműködést, mind kollégium, mind szociális pályázatok, mind pedig a Gólyatábor 
esetében. 

A szeptemberi KÁTÉ-ba éjfélig kell elküldeni a HK híreket, amit szeretnénk még 
megjelentetni. Lesz benne kollégiumi, ösztöndíj és ERASMUS rész is. 

A mai nap folyamán Dékáni Tanács volt, ez volt az első az új dékáni vezetéssel. A dékáni 
vezetés jelezte, hogy a G csarnok felújításával kapcsolatban mihamarabb egyeztetni kell, 
hogy a pályázat elnyerje a támogatást, mert jelenleg ez elég kérdéses. Szó volt az MSc 
felülvizsgálat jelenlegi állásáról, Dr. Czigány Tibor Dékán Úr által megküldött 
észrevételek már javítva is lettek. Szó volt arról, hogy az évnyitó meghívott vendége 
Tarlós István főpolgármester úr lesz, majd az évnyitó után kezdődik a BME 
Sportközpont avatóünnepsége. A kari tanévnyitón Szipka Károly fogja képviselni a 
GHK-t. 

Emellett szó volt arról, hogy a BME honlapja hamarosan megújul és új arculattal várja a 
látogatókat, valamint a kari honlapnak elkészül az angol nyelvű változata is. Ezzel 
összhangban a HK-ról is készül egy bemutatkozás angolul, ezt Majláth Máté készíti el, 
erre a határidő szeptember 15. 

A BME tanreaktor felülvizsgálatával kapcsolatban hamarosan lakógyűlés lehet.  
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Hamarosan indul egy új gépészkari hírlevél, ami a kar „nem hallgatói” számára nyújt 
információkat. Ebben lesznek hallgatói hírek, az első számban a Gépész 
Szakkollégiumról lesz egy rövid hír. 

Nemsokára elkészül egy kari határidős táblázat, amelyben előre benne lesznek a tanév 
fontosabb időpontjai, határidői. 

A kollégiumi szolgáltatási díjakról az alábbi javaslat kerül a GHK elé. Az előző félévnek 
megfelelően a hálózatfejlesztési hozzájárulás továbbra is bruttó 8.000 Ft, a kondi bérlet 
külsős (nem gépészkaros, nem Kármános) férfiak számára bruttó 13.000 Ft, minden 
egyéb esetben (női bérlet, Kármános, Gépészkari hallgató) bruttó 6.000 Ft lesz egy 
szemeszterre. Az aerobik bérlet ára bruttó 4.500 Ft.  

Ezt a GHK 10-0-0 arányban elfogadta. 

A GHK tisztújításával kapcsolatban kell keresni a szavazati bizottsághoz tagokat és 
felkérni a szerep elvállalására. 

EHK 

Farkas Patrik beszámolt arról, hogy EHK területén nem történt fontos dolog, 
nemsokára kezdődik az EHK ülés, annak részleteiről a következő héten számolnak be. 
Megemlítette, hogy az Önkéntes nap szervezésével kapcsolatban problémák merültek 
fel, de várhatóan ezek hamarosan megoldódnak. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy szeptember 6-án, csütörtökön lesz a Koliavató, amire 250 
bögre lesz rendelve, ez tavaly is elegendő volt. Az előkészületeket időben meg kell tenni. 
A Koliavató után Old’s Club lesz. A Koliavatóra meg kell hívni a vendégeket, ez az 
elkövetkezendő napokban megtörténik. A GHK részéről javasolt tiszteletbeli kollégista 
Dr. Orbulov Imre, a Kármán kollégium volt lakója. A sámán szerepét Vámi Soma fogja 
betölteni.  

Kun Levente az Önkéntes napi megbeszélésre távozott. 

Ösztöndíj Bizottság 

Vígh Miklós elmondta, hogy az új TVSZ szerinti szabályozások miatt új HHCs-k 
kialakítása célszerű, hogy el tudjuk kerülni az esetleges nem várt hatásokat. A javaslat 
alapján a következő csoportok jönnének létre: 

Gépész BSc (2N-AG0): 

 2012/13-as tanév őszi félévében első aktív félévüket kezdők 
 0-60 teljesített kredit (az előző pontba tartozókat leszámítva) 
 61-120 teljesített kredit 
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 121-180 teljesített kredit 
 181 teljesített kredit felett 

Mechatronika BSc (2N-AM0): 

 2012/13-as tanév őszi félévében első aktív félévüket kezdők 
 0-60 teljesített kredit (az előző pontba tartozókat leszámítva) 
 61-120 teljesített kredit 
 121-180 teljesített kredit 
 181 teljesített kredit felett 

Energetika BSc (2N-AE0): 

 2012/13-as tanév őszi félévében első aktív félévüket kezdők 
 0-60 teljesített kredit (az előző pontba tartozókat leszámítva) 
 61-120 teljesített kredit 
 121-180 teljesített kredit 
 181 teljesített kredit felett 

Ipari termék- és formatervező BSc (2N-AT0): 

 2012/13-as tanév őszi félévében első aktív félévüket kezdők 
 0-60 teljesített kredit (az előző pontba tartozókat leszámítva) 
 61-120 teljesített kredit 
 121-180 teljesített kredit 
 181 teljesített kredit felett 

MSc gólya: 

 2012/13-as tanév őszi félévében első aktív félévüket kezdők, szakra való 
tekintet nélkül 

Gépész MSc (2N-MG0): 

 0-30 teljesített kredit (MSc gólyák nélkül) 
 31-90 teljesített kredit 
 91 teljesített kredit felett 

Mechatronika MSc (2N-MM0): 

 0-30 teljesített kredit (MSc gólyák nélkül) 
 31-90 teljesített kredit 
 91 teljesített kredit felett 

Energetika MSc (2N-ME0): 
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 0-30 teljesített kredit (MSc gólyák nélkül) 
 31-90 teljesített kredit 
 91 teljesített kredit felett 

Épületgépész MSc (2N-MP0): 

 0-30 teljesített kredit (MSc gólyák nélkül) 
 31-90 teljesített kredit 
 91 teljesített kredit felett 

Gépészeti modellezés MSc (2N-MW0): 

 0-30 teljesített kredit (MSc gólyák nélkül) 
 31-90 teljesített kredit 
 91 teljesített kredit felett 

Ipari termék- és formatervező (2N-MT0): 

 0-30 teljesített kredit (MSc gólyák nélkül) 
 31-90 teljesített kredit 
 91 teljesített kredit felett 

 

Ezt a javaslatot a GHK 8-0-1 arányban elfogadta. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szipka Károly beszámolt az MSc felülvizsgálat jelenlegi helyzetéről: folyamatosan 
érkeznek be az észrevételek, amelyek bekerülnek a rendszerbe, napokon belül mehet a 
tanszékekhez is véleményezésre.  

A ZH rend elkészült, egyes tanszékekről nehezen érkeztek válaszok a megkeresésre, de a 
helyzethez képest sikerült összeállítani a beosztást. Pénteken KTB ülés lesz. 

Farkas Patrik jelezte, hogy mivel lassan indulniuk kell EHK ülésre, ezért most elmondja, hogy a 
sport feladatkörről, illetve a sport szertárról mindenki gondolkozzon továbbra is, hogy rendezni 
lehessen ezek helyzetét. 

Farkas Patrik és Szipka Károly távozott. 

PR Bizottság 

Rácz Virág beszámolt róla, hogy több céggel is felveszi a kapcsolatot rendezvények 
szponzorálásával kapcsolatban. A PR kiadvány hamarosan elkészül, már az 
utómunkálatok folynak. 
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Szó volt a kari Evezősnapról, itt több ötlet is felmerült, amelyet még egyeztetni kell, de 
kérdéses, hogy az őszi félév folyamán még beilleszthető-e a rendezvénynaptárba, illetve 
problémás az időjárás miatt is. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy kevés fellebbezés érkezett be a jelentkezésekkel 
kapcsolatban. A nyáron a kezdeti nehézségek után jól működött az új szobajelentkezős 
oldal, illetve az elektronikus időpontfoglalás is, amelyek kivitelezéséért Juhász Zoltánt 
illeti köszönet. Az elektronikus időpontra jelentkezéssel kapcsolatosan akadtak 
problémák a GTK HK késései miatt, részünkről minden rendben volt. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta, hogy a körök őszi féléves igényléseiket küldhetik, csatolva az 
SZMSZ-ükkel, ennek határidejéről egy emlékeztetőt fognak küldeni nekik. A Közvez ülés, 
illetve az ezt megelőző bizottsági ülés, illetve a körök elszámolási időpontjai hamarosan 
biztossá válnak, az érintettek időben meg fogják kapni az értesítést róla. 

Szociális Bizottság 

Rendben lezajlott a gólyák pályázatainak bírálása, illetve az elbeszélgetések a 
gólyatáborba. A beköltözők vasárnap leadhatták a pályázataikat, egy-két esetben 
előfordultak hiányosságok, melyeket hamarosan pótolniuk kell. 

 

 

Ülés vége: 22:00 

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

 Vígh Miklós Völgyesi Gábor 
 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 jegyzőkönyvvezető GHK elnök 


