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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     

Sinkovics Bálint x     

Somogyi József x     

Szaller Ádám x     

Szipka Károly x     

Varró Gergő x     

Vígh Miklós x     

Dátum: 2014. április 8. Oldalszám: 3 

 

Ülés kezdete: 20:10 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós elmondta, hogy a mai napon elmaradt a Dékáni Tanács ülése. A Magyar 

Akkreditációs Bizottság (később MAB) látogatói csoportjával találkozott a Gépészkari 

Hallgatói Képviselet tagjaként. Április 9-én a GHK irodai felülvizsgálat is megtörténik. A 

Mechatronika Szakosztály az idei Gólyatáborral kapcsolatban megkeresték, amit idén is 

szívesen megrendeznének: A tábor idén még lesz, jövőre a GHK átgondolja a koncepciót.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy idén megtartásra kerüljön az 

MSZO gólyatábora, majd a GHK jövőre térjen vissza a kérdésre. 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

EHK 

Szipka Károly elmondta, hogy az április 3-i EHK ülésen téma volt a MAB látogatás. 

Öntevékeny körök pályázatai elfogadásra kerültek. A KHK továbbképző hétvégével 

kapcsolatban a visszajelzések beérkeztek. Elmondta, hogy a Karrier Iroda létszámában 

változások voltak, jelenleg kis létszámmal működik. 
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Somogyi József elmondta, hogy több kérdés felvetődött az EHK külső bizottságainak EHK-ból 

való értékelésével kapcsolatban. Ez után az Erasmus+ pályázatokkal kapcsolatos információkat 

közölte: számos hallgató esetében nem elegendő számú hely volt megjelölve, vagy a megjelölt 

helyek egyikére sem került be. A még be nem töltött helyekre pályázhatnának, de a pályázat 

kiírása óta újabb helyek kerültek meghirdetésre. Két lehetőség közül kell dönteni: az új helyek 

közül is választhatnak a lemaradt hallgatók, vagy ugyanabból a körből választhatnak, mint a 

pályázat leadásakor.  Ezekről a következő napokban várható döntés.  

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, az április 3-i Rendezvény bizottsági ülésen a Gólyahajó időpontjáról 

volt szó. Korábban ez a rendezvény a 3. oktatási héten volt. Ezt idén szeretné a regisztrációs 

hétre átrakni, mely több szempontból szerencsésebb lenne. A foglalható időpontokról 

egyeztetett a hajó ügyvezetőjével. Ha a regisztrációs hét több társ karnak is jó, akkor ezt tartja 

a legjobb időpontnak. Ez után a Gyűrűavató és Végzős Bál időpontja volt a téma. Írt a Melodin 

étteremnek az étellel kapcsolatban, azonban még nem kapott választ. Ezen túl írt még Gömöri 

Szabolcsnak (MISZ vendéglátó) is, hogy mennyiben módosulna az ár, ha csak kétfogásos lenne 

a vacsora. Bemutatta az idei Gyűrűavató és Végzős Bál előzetes költségvetését. Beszélt a 

terembérletről is, illetve a kapott egyetemi helyszínek árairól. Vasárnap szeretne Rendezvény 

bizottsági ülést tartani. Az Önkéntes nap GHK kapcsolattartójának két ember jelentkezett: 

Horicsányi Krisztina és Dobó Diána. Horicsányi Krisztina visszalépett. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Dobó Diána legyen a GHK 

kapcsolattartója. 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Dobó Diána és Lukács Virág jelentkezett, hogy catering cégeket keres a Gyűrű- és kitűzőavató 

végzős bál étkeztetésére. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy a térkövezési munkák a Kármán Tódor Kollégium udvarán 

elkezdődtek. A KÁTÉ szeretne kortes kocsmát nyitni április 21-én a kollégium udvarán. A 

kerékpártároló elektronikus felületével probléma akadt, beszél Juhász Zoltánnal a hiba 

javításáról. 

PR Bizottság 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy április 16-án a GHK nyílt ülést tart. Vígh Miklós kérte, 

hogy a napirendi pontokat mindenki küldje el neki minél hamarabb. PR bizottsági ülést tart 

április 14-én 20:00-tól. A PR kiadvány elkészítéséhez kért segítséget. Témák lesznek a 

közösségi grillezés, a Gépészmérnöki kari pulóver és a Kultúrhét kérdőív 

kiértékelése.Szociális Bizottság 
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Nagy Edit kérte, hogy a szociális rendszerrel kapcsolatos kérdőívbe mindenki küldje el neki a 

fontosnak vélt kérdéseket. 

Sport 

Mátics Zoltán elmondta, hogy feltöltötte a 24 órás focibajnoksággal kapcsolatos feladatlistát, 

mely április 10-én 14:00-kor kezdődik. Az étel- és italrendelést Kun Levente már elkészítette. 

Elmondta még, hogy a webkamerás közvetítésről nem tud információt, de utánajár a kérdésnek. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy a zárthelyi ütemezés rendje meg fog változni. Mindig az előző 

féléves táblázatba lesz frissítve az adott tárgy zárthelyeinek az időpontja. Szipka Károly 

elmondta, hogy egységes internetes felület lenne erre az optimális megoldás, mely már más 

karon működik. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin bemutatta a GHK 2013. évi gazdasági beszámolóját és részletesen ismertette az 

egyes analitikákat, illetve a bevételeket, kiadásokat. Mivel több tétellel kapcsolatban is 

kérdések merültek fel, ezért Vígh Miklós megkeresi Berta Katalinnal, Somogyi Józseffel, 

Szipka Károllyal, Orbán Balázst az idei előzetes kiadásokkal kapcsolatban. Szipka Károly 

javasolta, hogy ezt a költségvetést csak akkor fogadja el a GHK, ha az egyes tételek tisztázása 

megtörténik. Vígh Miklós kérte, hogy az érveket, problémákat gyűjtse össze a GHK és 

személyesen is megpróbálják intézni az ügyet. A GHK erről holnap ülést tart. 

Varró Gergő elhagyta a termet (22:21) 

Egyebek 

Mátics Zoltán kérte, hogy a 24 órás bajnokság honlapja kerüljön beüzemelésre. Vígh Miklós 

vállalta a feladat teljesítését. 

Perjési Péter érdeklődött a Gólyatábor történéseiről. Vígh Miklós elmondta, hogy a hétvégén 

lesz egy eseti ülés ezzel kapcsolatban. A héten bemutatkozó gyűlés lesz a jelentkezőknek. 

Ülés vége: 22:27 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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