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Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura x     

Berta Katalin x     

Farkas Patrik  x x   

Kovalovszki Máté x     

Kun Levente Alex x     

Majláth Máté x     

Mátics Zoltán x     

Nagy Ágnes x     

Nagy Edit x     

Perjési Péter x     

Rácz Virág x     

Somogyi József x     

Szabó Balázs x     

Szaller Ádám x     

Szipka Károly x     

Varró Gergő x     

Vígh Miklós x     

Völgyesi Gábor    x  

Dátum: 2012. december. 04 Oldalszám: 5 

 

Kezdés: 20:02 

Elnöki Beszámoló 

Vígh Miklós elmondta mai Dékáni Tanácson, hogy kari szinten szó esett a TVSZ körüli 

változtatásokról, illetve kari SZMSZ támogatásokról. Dr. Czigány Tibor, a Gépészmérnöki 

kar dékánja kihangsúlyozta, annak a fontosságát, hogy a Szenátus Doktorandusz 

Önkormányzat által delegált képviselője a gépészmérnök kari hallgató legyen. 

Megérkezett Farkas Patrik.  

Oktatási területen szó esett az MSc jelentkezésről: 652 jelentkezés érkezett, ez 383 embert 

jelent, akik közül 287 belsős hallgató. További téma volt, hogy az Irányítástechnika illetve az 

Áramlástan tantárgyaknál el szeretnének térni az angol nyelvű alapképzés mintatantervétől. 

Dr. Czigány Tibor találkozott az alabamai egyetem vezetőségének delegáltjaival, akikkel 

megismertették az Egyetemünk rendszerét és felszerelését. Továbbá a kutatói egyetemi 

pályázat előírásai szerint a gépészkar megfelelt a felülvizsgálatnak.  

Gazdasági témában a hallgatói kintlévőségekről volt szó. A probléma megoldására egy 

behajtó cég lenne megbízva. Problémaként merült fel, hogy aki a Neptun rendszerben 

adminisztrátori jogosultsággal rendelkezik, a teljes személyes adattárhoz hozzáférhet. A 

teremfelújítási szerződések folyamatban vannak, így hamarosan megkezdődik az Aud.Max és 

a G csarnok felújítása. 
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Kari Tanács lesz csütörtökön 14 órától a K épületben. Napirendi pontok a Kari Tanács 

honlapján megtalálhatóak. Szó lesz kitüntetésekről, díjakról, illetve egy tiszteletbeli doktori 

címről is. Ötvös József-díjra jelölték Dr. Örvös Máriát oktatásszervezésben végzett munkája 

miatt. Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettre jelölték Prof. Dr. Vass Lászlót, a 

polimertechnika területén végzett kutatói munkája révén. A Magyar Köztársasági Érdemrend 

Tiszti Keresztje díjra Dr. habil Ábrahám Györgyöt jelölik a hazai mechatronika szak 

megalapításáért, a MOGI tanszéken végzett munkájáért és a színtévesztést korrigáló 

szemüveg feltalálásáért. 

Továbbá szó esett a MOGI tanszék tanszékvezetői pályázatáról is, ahol kiemelten szó esett a 

jegyzetkészítés folytatásáról és fejlesztéséről. Itt fontos pontként szerepel a tanszék által 

oktatott tárgyak esetén a jobb jegyzetellátottság. Ezt a GHK is fontos területnek gondolja, 

amin javítani kell. Továbbá a Kari Tanácson szó lesz még a TDK-ról, Nyílt napról, MSc 

felvételiről, illetve az alabamai dékáni látogatásról. A napirendek előtt sor kerül a Kari BME 

ösztöndíj okleveleinek átadására is.  

Vígh Miklós utolsó megjegyzésként felhozta a Mentorok által szervezett Mikulás 

költségvetésének témáját. Ambrózi Gergely elküldte a kollégiumi rendezvényről szóló 

igényüket, mely összesen 33.000 Forint.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki ezt az összeget támogatni tudja. 

A GHK ezt 14-0-0 arányban elfogadta. 

Továbbá a Köret Kör SZMSZ-éről is szó esett. A módosító javaslatokat a GHK megírta, ezt a 

vezetőnek továbbítják és várja a módosított verziót. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja az SZMSZ-t, ha ezek a módosítások 

bekerülnek. 

A GHK ezt 13-0-1 arányban elfogadta. 

Somogyi József elmondta, hogy a Gépészmérnöki kar esetében a TDK szervezéssel 

kapcsolatban voltak hiányosságok az információk weboldalra való feltöltésében. A jövőben 

erre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. 

Vígh Miklós elmondta még, hogy holnap megy Tanszékvezetői értekezletre.  

EHK 

Somogyi József elmondta, hogy elsőként a Kollégiumok Osztály igazgatói pályázatról volt 

szól az EHK ülésen. Kovács András az EHK ülés döntésének értelmében Rémai Zsoltot 

támogatja majd a szenátusi ülésen. Szeretnének az egyetemen tudástranszfer vonalat, mely a 

hallgatói szabadalmak piacra kerülésének támogatását segítené elő. A normatíva 

maradványelosztásával kapcsolatban szó volt arról, hogy a megmaradt idei egyetemi 

normatívát át lehetne vinni a következő félévre és a következő félévi ösztöndíjakhoz 

hozzátenni. Ezzel kapcsolatosan felmerülő probléma, hogy olyan normatívából kap a hallgató 
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ösztöndíjat, amely nem neki járna. Belső Kollégiumi Bizottsági ülésen az egységes kollégiumi 

felvételi rendszer kidolgozásáról volt szó. A nyári EHK táborban született javaslatokat is 

átnézték. Jövő héten szintén lesz egy Belső Kollégiumi Bizottsági ülés, ahol szó lesz 

kollégiumok államosításáról, illetve egy egységes rendszer ötletéről. Hétfőn volt az alakuló 

fóruma a Doktorandusz Önkormányzatnak. Csütörtökig lehet még szavazni. A 

Gépészmérnöki kar tanszékein a kari EHK delegáltak végigjártak és a doktoranduszokkal 

szavaztattak. Ma volt Belső Gazdasági Bizottsági ülés. A 450 milliós projekttel kapcsolatban 

már készülnek az anyagok. 

Szipka Károly elmondta, hogy holnap lesz kormányülés, ahol a keretszámok kerülnek 

napirendre, illetve olyan téma is melyben a PPP-s kollégiumok elvétele is benne van.  

Farkas Patrik elment (21:17-kor) 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy Mátics Zoltánnal voltak monitoring értekezleten. Itt szó volt az 

új éjszakázási rendszerről. Perjési Péter kiemelte, ha van olyan lakó, akinek a szobájában 

nem mérhető a 22 °C, nyugodtan írjon a Gondnoknak. Továbbá szó volt arról is, hogy a 

kollégiumban alvó vendégek másnap délután 4-ig kötelesek leadni a vendégkártyájukat, ezt a 

továbbiakban meg kell vizsgálni. Januárig véleményezni kell a fegyelmi ponttáblázatot illetve 

szabályzatot. Ezek utána a mentorok létszámáról volt szó: a vezető mentor továbbra is marad, 

a többi mentor létszámáról a GHK fog dönteni a jövőben. Jelenleg 4 gépészkari mentor van. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a mentorok létszáma 5-re 

emelkedjen. 

Ezt a javaslatot 3 fő támogatta. 

Ezek után megkérdezte azt is, hogy ki az, aki azt támogatja, hogy a mentorok létszáma 

maradjon 4 fő. 

Ezt a javaslatot 9 fő támogatta. 

PR Bizottság 

Rácz Virág elmondta, hogy az Educatio kiállításra a GHK igénylését elküldte az 

illetékeseknek. Kun Levente hozzátette, hogy tavaly ingben voltak a kiállításon, és egységes 

nyakkendő és nyakkendőtű is volt. Ezért kérte, hogy idén is így legyen. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szipka Károly beszámolt, hogy volt kis Kari Tanulmányi Bizottsági ülésen (KTB). Elmondta 

azt is, hogy a zh rend csütörtökig el fog készülni. Az MSc felülvizsgálattal kapcsolatban 

annyit mondott még el, hogy megvannak kik azok, akik elkezdték kitölteni, és nekik email 

emlékeztető lesz küldve, hogy a megkezdett kérdőívet fejezzék be. 
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Rendezvény Bizottság 

Kun Levente ötletként vetette fel egy szakest megszervezését Karunkon. A rendezvényen 

oktatók és hallgatók egyaránt részt tudnának venni egy kellemes est keretén belül. 

Megjegyzésként hangzott el, hogy a Gépész Szakkollégium is szervezne hasonló eseményt. 

Ezen kívül szó volt arról, hogy a jövő évben havi rendszerességgel lehetne különböző témájú 

előadásokat tartani illetve külső előadókkal tartatni a kollégiumban a GHK szervezésében. 

Ösztöndíj Bizottság 

Szabó Balázs elmondta, hogy feltöltötte az ösztöndíj listát. 5 fellebbezés érkezett, ők az utalást 

később kapják meg.  

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta, hogy a Számítástechnika Szakkollégium kifizetései a múlt heti 

ülésen megbeszéltek alapján lesznek kiutalva. Elmondta továbbá azt is, hogy lesz Kari 

Gazdasági Bizottsági ülés. 

Sport Bizottság 

Mátics Zoltán elmondta, hogy volt a 24 órás vetélkedőről egyeztetni. Jövő héten lesz egy ülés 

ezzel kapcsolatban. Az olimpikonok megkapták a meghívót, ők video üzenettel segítenének 

promótálni az eseményt. A konditermi kártyákat 168 ember fizette be.  

Egyebek, ki mit csinált a múlt héten 

Kun Levente nincs egyebe. 

Berta Katalin elmondta, hogy volt vasárnap GHK ülésen 

Perjési Péter monitoringon volt, elmondta, hogy póthét után Kollégiumi Bizottsági ülést 

szeretne tartani, melyen a kollégiumi kiírás és a ki- és beköltözési dátumokról egyeztetéséről 

lenne szó. Ezen kívül a kari férőhelyosztás is szóba jöhet. 

Varró Gergő a Közéleti ösztöndíjosztásban segített. 

Nagy Edit GHK ügyeletben ügyelt, és a fegyelmi kártyáját vette át. 

Mátics Zoltán a Testnevelés Központban volt egyeztetni, monitoringon volt. 

Szaller Ádám GHK ügyeletben ügyelt, illetve a Közéleti ösztöndíjosztásban segített. 

Nagy Ágnes, nincs egyebe. 

Somogyi József a Közéleti ösztöndíjosztásban segített. 
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Szabó Balázs a Közéleti ösztöndíjosztást készítette el, és elmondta, hogy Szabó Imre 

Diákközpont igazgató lesz a gólyatanácson jövő héten szerdán vagy csütörtökön. 

Kovalovszki Máté GHK ügyeletben ügyelt és az önkéntes napos lapokat nézte át a Közéleti 

ösztöndíj osztásakor. 

Szipka Károly volt kis KTB-n és a Közéleti ösztöndíjosztásban segített. 

Rácz Virág a Kari BME okleveleit tervezte, a gépészhírekre üzenetet rakott össze és a 

Közéleti ösztöndíjosztásban segített. 

Antal Laura a Közéleti ösztöndíjosztásban segített. 

Majláth Máté a jegyzőkönyvek tisztázását végezte 

Vígh Miklós Dékáni Tanácson volt, beszámolókat értékelte. 

 

Ülés vége: 21:25 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 jegyzőkönyvvezető elnök 
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