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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     

Majláth Máté x     

Mátics Zoltán x     

Nagy Edit x     

Német Roland x     

Perjési Péter x     

Rácz Virág x     

Sinkovics Bálint x     

Somogyi József x     

Szabó Balázs x     

Szaller Ádám x     

Szipka Károly x   

 

 

Vámi Soma x     

Vígh Miklós x     

Dátum: 2014. január 7. Oldalszám: 5 

 

Kezdés: 20:10 

A GHK a Kármán Tódor Kollégium Fotókör vezetőség váltásáról szavazott, amelyre a múlt 

héten nem került sor. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Kármán Tódor Kollégium 

Fotókör új vezetőségi tagjait. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta. 

Vígh Miklós elmondta a GHK által tartott elektronikus szavazás eredményét a Közösségi 

kiírásról. A kérdés a következő volt: elfogadod a közösségi pontozás feltételeit, mintáit. 

Szabó Balázs egy olyan lehetőséget kért szavazati opciónak, hogy a körvezetők ezt a pontot 

már ne módosíthassák. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

Igen 4 

Igen, Szabó Balázs módosításával 10 

Nem 0 
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Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós beszámolt arról, hogy ma volt Dékáni Tanácson. Itt elhangzott, hogy az Audmax 

felújítás utáni megtekintése megtörtént. Új megbízott műszaki főigazgatója van az 

egyetemnek, Dr. Kökényesi László személyében. A kari önértékelést több kar még nem 

készítette el. Újabb ingatlanelvétel történt a BME-től. Az akkreditációs kérelmeknek eleget 

téve, 2014-ben a minősített oktatókra 35 hallgató létszámnak kell jutnia, ezért minden 

tanszékre egy minősített oktatót kellene még felvenni. Az informatikai eszközök beszerzési 

stopja tovább tart. Vígh Miklós elmondta, hogy január 15-én kihelyezett tanszékvezetői 

értekezletre megy Lőrinczi Ottó Botonddal, ahol a főbb témák a tantárgyi jegyzetek helyzete,  

a képzési felülvizsgálatok és a „felmérés a csalásról”, a puskázási kérdőív lesz. Emellett a 

doktori képzésről és a nemzeti kapcsolatokról is szó lesz. 

EHK 

Somogyi József elmondta, hogy a szociális ügyekben történtek előrelépések. Erasmussal 

kapcsolatban elmondta, hogy még nincs meghirdetve az Erasmus Plus, melyhez szükséges 

egy rektori utasítás elfogadása. További információi később leszn erről. Kérte, hogy a GHK 

az OHV kérdőívek kitöltését hirdesse. 

Gólyatábor 

Vígh Miklós elmondta, hogy a 2013-as Gépész Gólyatábor költségvetése és az ott kihelyezett 

büfé elszámolásával problémák akadtak. Először a pultról beszélt. Komolyabb hiány 

keletkezett az elszámolás alapján, ami forgalmi értékben értendő. Antal Laura és Dobó 

Diána elmondta, hogy arról tudnak, hogy utolsó nap egy számla hiányzott a Gólyatáborban. 

Vígh Miklós elmondta, hogy az Old’s Club vezetőségével és Czikó Norberttel is beszél az 

üggyel kapcsolatban, hogy a kérdést tisztázza. 

A Gólyatábor költségvetésére el lett fogadva egy előzetes költségvetés, amit a tényleges 

költségvetés jelentősen túllépett. A rendelt italok jelentős része nem a Gólyatáborban lett 

elfogyasztva, hanem az előtte levő felkészítő héten. A Senior Gárda tagjai elmondták, hogy a 

megmaradt italokat a regisztrációs héten használták fel. Vígh Miklós elmondta, hogy ez 

ügyben beszél Rákos Szilárddal. A Gólyatáborral továbbá probléma még, hogy az 

elszámolások sokat csúsznak és az adatszolgáltatás is lassú. Az elszámolások novemberben 

rendezésre kerültek az MPANNI HÖK és a Senior Gárda között, ami kellemetlenül sokáig 

húzódott. 

Vígh Miklós elmondta, hogy a szerződéseket, elszámolásokat nem jó, ha nem a GHK 

felügyeli. A továbbiakban szeretné, ha ez GHK által felügyelt keretek között folyna. Berta 

Katalin beszélt Orbán Balázzsal, aki elmondta neki, hogy ez a nagy összegű italrendelés túl 

magas a többi karéhoz képest. Vígh Miklós elmondta, hogy egyes tankör vezetők képességit 

kétségbe vonná a felkészülést ellenőrző tesztek alapján. A tankör vezetőnek példaként kell 

szolgálnia a gólyák számára. Antal Laura elmondta, hogy a Senior Gárda a tanulmányokhoz 

is köti, hogy ki lehessen tankör vezető. Elmondta még, hogy felhívta a gólyái figyelmét, hogy 

milyen hibákat ne kövessenek el, szerinte nem feltétlenül szükséges a legjobb tanulónak lenni 
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a tankör vezetéséhez. Szipka Károly elmondta, hogy a tanulmányi szűrés eredménye már 

korábban is probléma volt a dékáni vezetés részéről is. 

Vígh Miklós elmondta, hogy a későbbiekben úgy gondolná el, hogy a háttérszervezés a 

pénzügyi dolgok a GHK felügyelete alatt zajlanának. Konkrét feltételekkel a GHK kiír egy 

pályázatot a Gólyatábor szervezésére. Ennek részletezése a jövő kérdése. A Gólyatábor egy 

nagy összegű rendezvény, szükségszerű a változtatás. A Gólyatábor szervezését és a tankörök 

vezetését is további feltételekhez kötné. Ennek kidolgozása a közeljövőben meg fog történni, 

amennyiben a GHK is szükségességét érzi. 

Antal Laura elmondta, hogy a Senior Gárda évente hirdet tagfelvételt, ők megszűrik, hogy 

kik azok, akik Gólyatábort alkalmasak szervezni és tankört vezetni. 

Szabó Balázs elmondta, hogy szerinte az a kiválasztási rendszer nem megfelelő, ezen 

változtatni kell. 

Somogyi József elmondta, hogy a GHK a hallgatókat érintő ügyekben a legjobbat akarja 

kihozni. Mivel a GHK-nak ez így nem tetszik, a Senior Gárda kultúráján mindenképp 

változtatni kell. A GHK-nak a hallgatók ügyéért kell kiállni, mivel ez így nem jó. Sok olyan 

probléma adódott, melyre a GHK-nak nincs rálátása. Mivel a GHK a megrendelő, ezért a 

feltételeket ő szabja. 

Vígh Miklós elmondta, hogy az elszámolások, amik most kiderültek elengedhetetlenné teszik 

ennek a helyzetnek a javítását. Szabó Balázs elmondta, hogy a szervezők kiválasztási 

folyamata hosszabb ideig tarthatna. 

Vámi Soma elmondta, hogy a GHK, a Senior Gárda SzMSz-ét módosíthatja a megfelelő 

érdek elérésében. 

Somogyi József megkérdezte, hogy mi lesz ennek formája. Vígh Miklós a feltételeket 

elvárásokat és a koncepció teljes kialakítását szeretné a későbbiekben átbeszélni. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy a GHK a feltételeket 

elkezdje kidolgozni és egy-másfél hónap múlva egy kész koncepciót hozzon létre. 

A GHK 11-4-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy monitoring értekezleten volt, ahol a költözési irányelvekről volt 

vita. Borsai György a két kulcsfelvételes lehetőségről beszélt. Elmondta még, hogy a 

Kollégiumok Osztályon is járt, ahol Rémai Zsolttal beszélt az Old’s Club klímáról. Ma volt 

Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen ahol megtudta, hogy a Gépészmérnöki Karnak hét hellyel 

kevesebb kollégiumi férőhelye maradt. Elmondta, melyik kollégiumban hány helye van a 

karnak. A kollégiumi mentori pályázatokat január 10-ig lehet leadni és ezeket január 22-ig 

lehet véleményezni. Vígh Miklós elmondta, hogy január 14-én szeretne erről szavazást 

tartani. Szabó Balázs kérte a mentori pályázatok hirdetését. A biciklitárolóval kapcsolatban 
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szó volt a bicikliazonosításról, mely a tavaszi félévtől lép életbe. Szó volt a Kármán Tódor 

Kollégium tornatermi eredménykijelzőjéről is. Ennek a 24 órás focira kell elkészülnie. A 

kollégiumi jelentkezés rendben zajlik. A kártyageneráló rendszer készen van, ez a külsős 

kártyák elkészítéséhez segítség.  

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy lesz GHK-s szociális pályázat bírálói vizsgára felkészítés január 

10-én 11 órától. Január 15-én szeretné megtartani a kari bírálói vizsgát. A rendszer jövő héten 

hétfőn fog elindulni, a lényeg, hogy minden pályázó töltse fel a bírálásig a szükséges igazoló 

dokumentumokat. A pályázat leadására február 5-14-ig van lehetőség. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy a Diplomatervezés 2 tárgyról szeretné a GHK véleményét 

kérni. MSc képzésen a Diplomatervezés 2 tárgyért csak aláírás jár, azonban ha a hallgató nem 

záróvizsgázik, de megírja, akkor több esetben kérnek érte ösztöndíjat vagy kollégiumi 

férőhelyet. Az új tantervben ez már megoldódott. A szabályzatok értelmében az összes kredit 

értéket figyelembe kell venni. A Térítési és Juttatási Szabályzat a Korrigált Kredit Indexbe 

(később: KKI) is beleszámítja. Szeretné, ha félévközi jegyes lenne a Diplomatervezés 2 tárgy. 

Szabó Balázs elmondta, hogy ez már a jelenlegi rendszerben levőkre is vonatkozzon. Berta 

Katalin elmondta, hogy kollégiumi jelentkezéshez ez eddig is figyelembe lett véve. Perjési 

Péter elmondta, hogy kollégiumhoz, kérésre a felvezető tárgyakkal számolt KKI-t veszi 

figyelembe a GHK, ezt a jelentkezési felületen jelezni kell. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta, hogy a 2013-ban kiadott számlákat január 9-ig tudja csak 

decemberre elszámolni. A másik téma egy hallgató problémás gólyatábori befizetése volt. 

PR Bizottság 

Rácz Virág elmondta, hogy az Educatio kiállításról később tud majd bővebb információt adni. 

Sport 

Mátics Zoltán elmondta, hogy a Sport Szakosztály kérdőívezését szeretné megcsinálni a 

GHK kérdőív mintájára, és igényfelmérést is csinálna. A Műegyetemi Jeges Est február 20-án 

lesz, melynek szerződése már készen van. A 24 órás foci az Egészségnappal egy napon lesz, 

április 10-én. A 24 órás foci bajnokság április 10-én 14:00-kor kezdődik majd. 
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy ezek a rendezvények április 

10-én legyenek.  

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta. 

Egyebek 

Kapu Tibor elmondta, hogy a Slip ’14 április 22-25 között lesz, ma beszélt Orbán Balázzsal 

az üggyel kapcsolatban. Az előzetes tervek szerint a dékáni szünet április 23-án szerda 

délután lenne. A fellépőkre van már terv, illetve a szponzorációval kapcsolatban is elkezdték 

az ötletek gyűjtését, mely a GHK és a Ceremónia Bizottság közös kooperációjára is épül. A 

szervezők új programokkal fogják várni az érdeklődőket (szakmai nap, szakmai beszélgetések 

és vállalati kiállítás). 

Vígh Miklós elmondta, hogy a következő GHK ülés január 14-én lesz. Ezután elmondta a 

GHK januári tevékenységeit. Kollégiummal kapcsolatosan ülések várhatóak január 28-a 

környékén. Ezen kívül a tavaszi félév ösztöndíjainak kiírása, az Educatio kiállítás, a 

Gólyatanács foglalkozásai, a Kultúrhét és Gyűrűavató programjainak átbeszélése és a 

szociális felkészítés lesz a további elfoglaltság.  

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a tavaszi félévre a szintfelelős pályázati kiírást 

elkészítette. 

Perjési Péter a GHK közösségi besúlyozásáról kérdezett. Szeretné, ha a féléves munka lenne 

értékelve. Vígh Miklós elmondta, hogy jövő hétre egy javaslatot elkészít erről. 

Kun Levente elmondta, hogy jövő héten Rendezvény bizottsági ülést tart ahol a Kultúrhét és a 

Gyűrűavató lesznek a fő témák. 

Ülés vége: 22:34 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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