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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     

Lukács Virág 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     

Szaller Ádám x     

Szipka Károly x   

 

 

Vámi Soma 

 

x    

Vígh Miklós x     

Dátum: 2014. január 30. Oldalszám: 3 

 

Kezdés: 20:10 

Perjési Péter elmondta, hogy beérkeztek a felszólalások. 

Megérkezett Vámi Soma. 

Több hallgató jelezte, hogy elküldte a kollégiumi jelentkezést, azonban a rendszer ezeket az 

űrlapokat nem látja. Itt a hallgatói figyelmetlenség miatt történhetett probléma. Ezek a 

hallgatók, a várólista végére kerülnek. Ezután bemutatta a felszólalt hallgatók listáját és 

felszólalásuk indoklásait, részletezéseit. 

Megérkezett Antal Laura és Sinkovics Bálint. 

A részletes áttekintés után Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni Szakács 

Gergely fellebbezését. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a fellebbezést. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni Ébert Dávid GHK által bemutatott 

felszólalását. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a felszólalást. 
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni Bocz Kristóf fellebbezését, 

amennyiben a hiányos papírokat pótolja. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a fellebbezést. 

Vígh Miklós ezután utánanézett a pályázati rendszer előzményeinek, de hibát nem talált 

benne. 

Berta Katalin elhagyta a termet. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a GHK elfogadja azoknak a 

hallgatóknak a fellebbezéseit, akik rendszerhibára hivatkoznak. 

A GHK 1-10-3 arányban elutasította a javaslatot. 

Ezek a hallgatók a felszólalás időpontja alapján lesznek a várólista végére sorolva. 

Perjési Péter ezek után bemutatta a január 28-i Kollégiumi bizottsági ülésen megbeszélt 

várólista kialakításának két elvét (KKI = Korrigált Kredit Index, KP = Közösségi pont). 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: (KKI+KP)/bejutási határ 6 

2. javaslat: (KKI+KP) 8 

 

Következő téma a közösségi pontok alapján várólistára kerülők helyzete volt. A többkörös 

szavazásra két javaslat érkezett. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: a GHK a közösségi 

pontokat arányosan leosztja 
14 

2. javaslat: a GHK a KKI+0,01-et vesz 

figyelembe 
2 

 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit kérte a szociális pályázatok bírálóit, hogy leadási időpontokra jelentkezzenek. Aki 

költségtérítés csökkentési kérelmeket ad le és szociális helyzetre hivatkozik, az adjon le 

szociális pályázatot ebben a félévben. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy szobafoglalás január 31-én 14:00-kor indul. A Kármán Tódor 

Kollégiumban a szobafoglalós rendszer működik, a többi kollégiumban szobafoglalásra 

internetes táblázatban kell jelentkezni. 
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EHK 

Szipka Károly elmondta, hogy Engert Attila beszámolt, arról hogy Dr. Andor György 

középiskolai egyetemnépszerűsítő programjához kellett információkat leszűrniük. A 

Schönherz Zoltán Kollégium névváltoztatásáról újra viták folynak. A Vegyész- és 

Biomérnöki Kar dékánja a Paks 2 témával kapcsolatban érdeklődött, a kivitelező cég előadást 

fog tartani. A balatonlellei táborbeosztás el lett fogadva. Éves költségvetés összege is 

megérkezett, a tavalyinál több támogatást tartalmaz. A Magyar Nemzet című napilap 

felkereste az egyetemet és információt kért arról, hogy az önköltséges hallgatók milyen 

ösztöndíjakat vehetnek igénybe a BME-n. A székhely használati megállapodás miatt a 

Kármán Kollégiumért Alapítvány is érintett. Február 13-ig el kell küldeni az EHK-nak a listát, 

hogy a GHK tagjai a HK ZH melyik részeit írják meg a választható részből. A Pro Juventute 

pályázati határidő február 10. 

Egyebek 

Vígh Miklós a HK ZH-val kapcsolatos ügyekről beszélt. Kérte, hogy mindenki az őt érdeklő 

témaköröket jelölje be. Az SzMSz bizottság ügyével kapcsolatban kérte, hogy valaki egy 

mintát hozzon létre, melyben az alap SzMSz követelmények fel vannak sorolva. Nagy Edit 

elvállalta a sablon létrehozását. 

Horicsányi Krisztina beterjesztette a tavaszi félévre a szintfelelős pályázati kiírást. Egy 

változtatást tartalmaz, melyet a GHK levelezőlistájára elküldött. Észrevétel ezzel 

kapcsolatban nem érkezett. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a pályázati kiírást. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a kiírást. 

Ülés vége: 22:35 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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