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Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura    x  

Berta Katalin 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     

Dátum: 2013. március 06. Oldalszám: 3 

 

Kezdés: 20:12 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós beszámolt arról, hogy tegnap volt dékáni tanácson, ahol Dr. Bihari Péter 

elmondta, hogy elkészítette az MSc felülvizsgálattal kapcsolatos ütemtervet. Az oktatók 

véleményét is szeretnék kikérni az eredményekkel kapcsolatban. Továbbá, az eredményekről 

lesz egy kari fórum is ahol a különböző álláspontokat lehet majd megvitatni. A 2014-ben 

induló MSc képzések esetén már az eredményeket is szeretnék alkalmazni. Szó volt arról 

még, hogy a jövő féléves kari költségvetés elkészült. A tanszéki felülvizsgálatok ismételten 

szóba jöttek. A Műszaki Mechanika, a Gyártástudomány- és Technológia, az 

Anyagtudomány- és Technológia és a Gép- és Terméktervezés Tanszékeken zajlott ez, a 

bizottsági delegáltak a beszámolókat elkészítették, amelyek a következő Kari Tanács 

alkalmával lesznek napirenden. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy múlt héten megkapta a Gépészmérnök Képzésért Alapítvány 

pályázatait, melynek végleges eredménye jövő hétre várható.  

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy BSc felülvizsgálat MSc-vel kapcsolatos eredményeit 

feldolgozta. 460 kitöltő volt, melyből 420-an mennének MSc képzésre, 30 hallgató 

elgondolkodna, és 10 nem menne. Beszélt még a vizsgaidőpontokról is. Vasárnap este tartana 
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egy Tanulmányi és Oktatási Bizottsági ülést. Pénteken lesz Kari Tanulmányi Bizottsági ülés, 

ahol Szabó Balázs vesz részt, Szipka Károly helyett. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy a kollégiumi felvételi rendszerben hat ember rosszul adta meg 

az átlagát. Időközben két esetben tisztázódott a félreértés, azonban három emberről megírta a 

jegyzőkönyvet és még egy ember ügye folyamatban van. Előző héten pénteken beszélt 

monitoring előtt Csicsely Tiborral. Elmondta a vasárnapi Kollégiumi Bizottsági ülésen 

elhangzott eredményeket. Tájékoztatást adott arról, hogy a kollégiumi aulai tv üzembe lesz 

helyezve. Kollégiumi udvar bejárás lesz a holnapi nap folyamán. Beszélt még a plakátolási 

rendről és elmondta, hogy a kollégiumi Mentorokkal kapcsolatos kérdőívet 180 ember töltötte 

ki. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta, hogy az első körös sport és kultúr igénylésekben időpont 

változtatások vannak. A Sport Szakosztály vezetőjével találkozik a héten és pontosítja a sport 

igénylés összegeit. 

Ösztöndíj Bizottság 

Szabó Balázs elmondta, hogy érkezett felszólalás az ösztöndíj kiosztással kapcsolatban. Ezzel 

kapcsolatban nem volt a GHK-nak ellenvetése. Majláth Máté az MSc gólyák ösztöndíjával 

kapcsolatban szólt hozzá. Ez felvételi pontok alapján kerül kiosztásra, azonban 1-1 pont 

között nagy a különbség. A problémával mindenki tisztában van, de sajnos nincs nagyon más 

lehetőség. 

PR Bizottság 

Varró Gergő elmondta, hogy a GHK kérdőívvel kapcsolatban még nem készült el a végleges 

kérdés lista. Rácz Virág a gépész kari pulóverekkel kapcsolatban beszélt, továbbá elmondta, 

hogy március 19-én nyílt GHK és Kollégiumi Bizottsági ülés lesz. 

Sport 

Mátics Zoltán megköszönte a tegnapi előadáson nyújtott segítséget. A másik témája a sport 

szakosztály SzMSzével kapcsolatos volt, illetve a mentorok kondi kártya ügyéről beszélt.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki ért azzal egyet, hogy a mentorok ebben a félévben 

kapjanak kondi kártyát a GHK-tól 

A GHK 6-1-3 arányban szavazott. 

A GHK egy pályázatot ír ki a különböző kari sportcsapatoknak sportfelszerelés támogatásra. 

Ennek pontos összege a későbbiekben várható. 
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Slip 

Kovalovszki Máté beszélt arról, hogy a Slip rendezvényeire lehet, hogy belépőt kellene majd 

fizetni, de ez a felvetés el lett vetve. Több neves fellépő lesz és egyéb érdekes programokat 

terveznek. Emellett a promóciók szervezésével is nagyon jól állnak. 

Egyebek 

Szaller Ádám a harmadoló estről bővebb információkat kért. A Kari Tanulmányi Bizottsági 

költségtérítés csökkentési kérelmek és a szociális helyzettel kapcsolatos kérvények 

elfogadásához a GHK véleményét kérte.  

Rácz Virág az öntevékeny körök felelősökkel kapcsolatos teendőiről kérdezett. 

Szabó Balázs a tanszékvezetőkkel való kapcsolattartásról beszélt. 

Ülés vége: 22:20 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 jegyzőkönyvvezető elnök 
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