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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. szeptember 16. Oldalszám:  

 

Kezdés: 20:15 

Vendégünk volt a Gólyatanács négy tagja, Sinkovics Bálint, Német Roland, Horicsányi 

Krisztina, Varga István. 

Továbbá vendégünk volt az Alakítástechnika Szakosztály régi és új vezetője, Torma György 

és Dani Botond. Torma György elmondta, hogy már elég régóta vezette a kört és most talált 

egy megfelelő utánpótlást a posztra. 4 divízióra osztották a kört: kovácsolás, lemezalakítás, 

tervezés, öntészet. Szeretnének új programokat, gyárlátogatásokat szervezni. Vígh Miklós a 

Gépész Szakkollégiummal kapcsolatos viszonyokról kérdezett. Torma György elmondta, 

hogy több közös projektben részt vesz a Szakosztály, hiszen több alkatrész gyártását ők 

vállalják. 

Megérkezett Antal Laura, Somogyi József, Berta Katalin és Varga István. 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós elmondta, hogy a GHK-val kapcsolatban álló szervezeteket szeretné felkeresni 

úgy, mint a Kollégiumok Osztály, MISZ, EHK. A megkeresés célja, hogy felmérje a GHK-ról 

alkotott véleményeket. 
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EHK 

Somogyi József elmondta, hogy a normatívával kapcsolatban változások lesznek, de erről 

még konkrét információja nincs, annyi biztos, hogy a normatíva maradvány kezelése változni 

fog. 

Sikeresen lezajlott az Egyetemi Sportnap. Az önkéntes nap időpontja megváltozott, új időpont 

szeptember 24-én lett. Tatár Gáborral és Molnár Lászlóval beszélnek még a GHK választás 

lebonyolításának ügyében. 

Nagy Edit a következő Külső Szociális Bizottsági ülés időpontjáról kérdezett. Somogyi József 

a napokban megtudja a választ. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy az EHK-hoz kollégiumi fellebbezések érkeztek. Három jogos 

felszólaló van. Egy hallgató már elhelyezést kapott. Idén felvett két hallgató már várólistáról 

bekerült. Egyik közülük nem határidőig szólalt fel a GHK-nál. Old’s Club klímájának 

ügyében ma volt egyeztetni, ahol jelen volta a kivitelező cég vezetője, Hubay Mátyás, Csiki 

Tibor és Csicsely Tibor. A berendezés átadása előreláthatólag október 31. Egy bővíthető 

verziót építenek majd ki, a későbbi változások miatt. Csütörtökön lesz újabb egyeztetés. 

Mentori ülésen a külsős kondisokról volt egyeztetés. A kondi termet használók már a 

földszinti öltözőt is használhatják. Perjési Péter elmondta, hogy minden kollégiumi hely fel 

van töltve. Szó volt még egy szekrényfeltörésről, mely a 9. emeleten történt és edények tűntek 

el. Beszámolt arról, hogy a szintfelelősök ki lettek értesítve. A félévre vonatkozó Mentori 

költségvetést a GHK megkapta. A kondi teremben történt szabálysértések miatt büntetőpontot 

csak fegyelmi felelősök adhatnak. Október elején szeretne kollégiumi fórumot csinálni, ahová 

a Mentorok is meg lesznek hívva. „Edénykommandó” is lesz a félévben. A Mentorok 

szeretnék, ha a baráti összejövetelek a társalgókban lennének lebonyolítva. A főzőversenyt a 

TDK napjára szervezi a Mentor Gárda. A következő mentori gyűlés október 3-án lesz. 

Kollégiumi kártyaosztás után lesz kollégiumi szobaellenőrzés, tovább figyelni fogják, hogy a 

hallgatók bejelentkeztek-e az Önkormányzatnál a Kollégiumba. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy aki lekéste a szociális támogatásra jelentkezést az nem kaphat 

szociális támogatást. A héten van még szociális pályázat bírálás, jövő héten hétfőn lesz az 

utolsó pótlási nap.  

Megérkezett Kun Levente Alex. 

PR Bizottság 

Rácz Virág elmondta, hogy a számítógépe elromlott, és a PR kiadványt csak a javítás után 

tudja küldeni. Kun Leventének fogja elküldeni az elkészült anyagokat. 
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Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy tegnap tartott Rendezvény Bizottsági ülést, melynek 

összefoglalóját ismertette. A Gólyahajóra a B-terv fogja elkészíteni a díszítést, jutalmul 8 

jegyet kapnak a rendezvényre. A Gólyabálra szponzorokat fog keresni. Az Építőmérnöki kar 

Rendezvénybizottsági referensével, Jóvér Viviennel beszélt a szponzor szerzés ügyében. Erre 

szeretne jelentkezőket.  

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin bemutatta az előzetes költségtervezetet, melyben a Gépész Sport Szakosztály, 

és a Mentor Gárda külön lett kezelve. 

Berta Katalin megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Gépész Sport Szakosztály 

előzetes igénylését. 

A GHK 13-0-0 arányban elfogadta. 

Berta Katalin megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Mentor Gárda előzetes 

igénylését. 

A GHK 13-0-0 arányban elfogadta. 

A következő a fejpénzek bemutatása volt. A tavalyi 1000 Ft-os pólópénz 1200 Ft-ra 

emelkedik, a közösségépítési fejpénz 1500 Ft marad. 

Berta Katalin megkérdezte, hogy ki az, aki a közösségi és póló támogatási keretet az 

ismertetett módon támogatni tudja. 

A GHK 13-0-0 arányban elfogadta. 

Ez után Berta Katalin a szakmai igényléseket mutatta be. 

A GHK a közösségvezetői ülés után fogja a végleges összegeket megállapítani. 

Ezután a szakmai igények bemutatása következett. 

Berta Katalin megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy ezen eredményeket 

terjessze a GHK a körvezetők elé előzetes eredményként. 

A GHK 13-0-0 arányban elfogadta. 

Ez után a kulturális igénylések bemutatása következett. 

Berta Katalin megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy ezen eredményeket 

terjessze a GHK a körvezetők elé előzetes eredményként. 

A GHK 13-0-0 arányban elfogadta. 
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Ez után a vacsorák és kirándulásokra szánt összegről beszélt a GHK. A Senior Gárda mindig 

kiemelt körként volt kezelve, ez azonban nem volt biztos alapokra támasztva. Berta Katalin 

elmondta, hogy logikát szeretne vinni a dologba. 

Több javaslat érkezett, ez ügyben. 

1. Előző évek alapján 300000 Ft.  

2. 19 fős korrigált taglétszám alapján, azonban ebben nincsenek benne a próbások. Csak 

nekik a próbásokkal együtt emelt fejpénzzel lenne beszorozva a taglétszám. 

3. Az igénylésükből csak a szállás és étkezés legyen támogatva. 

4. Teljesítményalapú fejpénzt kapjon minden kör, ezáltal egyéni fejpénzt állapítson meg 

a GHK. Fix 1000 Ft fejenként, és ezen felül még 2000 Ft lehetne maximum a kapott 

pontszámok alapján. 

Vígh Miklós hozzátette, hogy a korrigált taglétszámmal való szorzás azonban problémás 

bizonyos körök esetében. 

Perjési Péter elmondta, hogy bizonyos köröket kezeljen a GHK kiemelten. Kun Levente 

megkérdezte, hogy ezt mi alapján tudná így kezelni. Berta Katalin bemutatta, hogy mekkora 

keretből lehet gazdálkodni. 

A GHK a korábban leírt 4 kategórián kívül többkörös szavazással döntött az Ösztöndíj 

Osztásának alapelvéről. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. tisztán fejpénz alapú legyen a 

közösségi támogatás 
3 

2. tisztán teljesítmény alapú legyen a 

közösségi támogatás 
0 

3. a kettő kombinációjaként alakuljon ki 

a közösségi támogatás 
10 

4. egyik javaslatot sem támogatja 2 

 

Ez után Vígh Miklós bemutatta az általa kitalált kombinált közösségi támogatás kiosztásának 

elveit. 

Berta Katalin felvetette, hogy a GHK a későbbiekben tárgyalja át ezt a témát és egy 

megfontolt döntést hozzon a következő félévre, most pedig alkalmazza a korábban 

alkalmazott módszert. 

Szaller Ádám szerint egy közösségvezetői ülésen a körvezetők egymás között beszéljenek és 

döntsenek, a fix összegen felül kiosztott pénzről. 
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A GHK egy többkörös szavazást tartott a kérdésről. 

4 opció közül választhatott a GHK. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. Teljesítmény alapú plusz a fix rész 6 

2. Maradjon az eddigiek alapján, ahogy 

egy félévvel ezelőtt és félév közben a 

GHK új koncepciót beszél meg 

9 

3. Minden kör megkapja, amit igényelt 

és egyes körök kiemelten legyenek 

kezelve és többet kapjanak 

2 

4. Közösségvezetői ülésen legyen a 

teljes összeg kiosztása 
8 

5. Közösségvezetői ülésen legyen a 

teljes összeg kiosztása, de legyen fix 

része is 

7 

 

Berta Katalin elmondta, hogy a TÖK mivel az előző félévről még mindig nem küldött 

beszámolót, ezért a tevékenységük nem megállapítható, ezért a közösségépítési igénylésüket 

nem áll módunkban figyelembe venni. A KÁTÉ is kivétel volt a reklámjaik és a karnak hozott 

szponzori támogatás miatt. Ez után a Senior Gárda tárgyalása következett. 

A GHK többkörös szavazást tartott az igénylésről. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

6. Előző évek alapján (300000 Ft) 4 

7. Emelt fejpénzzel lenne beszorozva a 

taglétszám úgy, hogy a próbások is 

beleszámítanak a taglétszámba (póló 

és vacsora pénz együtt). (89100 Ft) 

0 

8. A pályázatukból csak a szállás, 

étkeztetés összegek legyenek 

támogatva. (250000 Ft) 

11 

9. Dupla fejpénz és a próbásokkal 

számolt taglétszámra járó összeg 

(póló és dupla vacsora pénz) 

(138600Ft) 

6 

 

Berta Katalin megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, a vacsora, kirándulás és 

közösségépítési igényléseket? 

A GHK 7-3-3 arányban elfogadta. 
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Berta Katalin megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy az előzetes eredményt a 

körök megkapják és így jöjjenek közösségvezetői ülésre, ahol fellebbezhetnek. 

A GHK 11-0-2 arányban elfogadta. 

Kun Levente elhagyta a termet. 

Berta Katalin elmondta, hogy a gólyatábori italra költött összeg magas volt, erre Orbán 

Balázs is felhívta a figyelmünket. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté bemutatta a tegnapi Ösztöndíj Bizottsági ülésen átbeszélt javaslatokat a 

Közösségi Ösztöndíjra. A minimális összeg 500 Ft, ez lesz a kifizetés alsó határa és az is 

megkapja ezt az összeget, akinek ez alatt lenne. 

A teljes összegre 3 javaslat érkezett, melyről a GHK többkörös szavazást tartott. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat 3 000 000 Ft 6 

2. javaslat 3 500 000 Ft 11 

3. javaslat 4 000 000 Ft 4 

 

A következő napirendi pontja az ösztöndíj kiírások elfogadása volt. Szeptember 22-én lesz az 

első ösztöndíj feltöltési időpont, ezért szeretné, ha szeptember 17-én elkezdődne a pályázati 

időszak. 

Kovalovszki Máté megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a már korábban levelező 

listára felküldött ösztöndíj kiírásokat. (Szakmai/Kari BME/Közéleti/Sport Ösztöndíjak) 

A GHK 12-0-0 arányban elfogadta. 

Ez után elmondta, hogy jövő héten hétfőn fel kell tölteni az ösztöndíjakat, így vasárnap este 

rendkívüli GHK ülés lesz. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy pénteken volt kérvénybíráláson Dr. Bihari Péterrel. Szó volt 

arról, hogy mit lehet azokkal kezdeni, akik két képzést csinálnak, de keresztbe elfogadtatják 

tárgyaikat. Erre végleges megoldást még nem találtak, de a későbbiekben ezt a problémát ki 

fogják küszöbölni. A költségtérítéses képzésre való átsorolással problémák vannak, ennek 

szűrésére más módszer lesz. 

Egyebek 
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Kovalovszki Máté elmondta, hogy a konyhaszekrény kauciós díja jelenleg 500 Ft, ezt 

felemelné 1000 Ft-ra, mert így már az elhagyott kulcs másolása nem veszteséges. 

Kovalovszki Máté megkérdezte, hogy, ki az, aki támogatni tudja, hogy a kauciós díj 1000 Ft-

ra növekedjen. 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta. 

Német Roland továbbította Szipka Károly üzenetét, hogy az Egyetemi Sportnap jól sikerült, 

körülbelül 2000 résztvevővel. A Gépész Sport Szakosztálynak külön köszönetet mondott. 

Varga István a Gólyahajót szponzoráló cégek logóinak elhelyezését kérte a GHK honlapjára. 

Vígh Miklós megkérte Varró Gergőt, hogy a beszámolókat a honlapra töltse fel. 

Berta Katalin elmondta, hogy a K épület déli bejárata mellett sok ablak van, ahol bemegy a 

cigarettafüst és a zaj. Somogyi József ezt az EHK elé terjeszti. 

Varró Gergő kérte, hogy a GHK kérdőív végleges kiértékelése szerdára készüljön el. 

Vígh Miklós a portások kondibérlet igényléséről beszélt. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a GHK továbbra is biztosítson a 

portásoknak az ingyenes kondibérletet. 

A GHK 9-4-0 arányban támogatta. 

Vígh Miklós elmondta, hogy aki szeretne a KTK Számítástechnikai Szakosztály által kezelt 

webes dolgokba belelátni, fejleszteni, attól jelentkezést vár. GHK részéről ilyen többek között 

a kollégiumi jelentkezési felület, az időpontra jelentkezés. 

Ülés vége: 23:00 

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

 Vígh Miklós Majláth Máté Lajos 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 elnök jegyzőkönyvvezető 
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