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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 16. Oldalszám: 5 

 

Ülés kezdete: 20:10 

A GHK a mai napon nyílt ülést tartott. 

Vendégek száma: 12 fő. 

A kari vezetés részéről megjelent Dr. Kovács Ádám tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, 

és Dr. Orbulov Imre gazdasági dékánhelyettes urak. 

Vígh Miklós köszöntötte a vendégeket, majd bemutatta a GHK tagjait. 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós elmondta, hogy április 15-én volt Dékáni Tanács ülésen. Tájékoztatta a GHK 

tagjait, hogy április 24-én Kari Tanácsi ülés lesz, ahol a főbb témák a kari költségvetés 

elfogadása, illetve különböző díjakra való előterjesztésekről lesz szavazás. Képet kaptunk a 

felsőoktatási jelentkezésekről: a Gépészmérnöki Karra jelentkezők száma kis mértékben 

csökkent az előzőévhez képest. A Bosch jelezte, hogy szeretne egy, ”A motortól a kész 

járműig", Audi által oktatott tantárgyhoz hasonló tárgyat indítani. Emellett szó esett még a BSc 

Géptervező szakirány tanterv változásáról is. 
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Múlt héten megtörtént a Magyar Akkreditációs Bizottság (később: MAB) intézményi 

látogatása. Találkoztak a hallgatókkal, illetve a GHK-val is. Vígh Miklós fogadta a HÖOK 

delegáltat is, aki a GHK működésére volt kíváncsi, illetve a bizottsági delegálásokról menetére.. 

Április 15-én részt vett a HK elnöki értekezleten, ahol a MAB látogatáson tapasztaltakról 

beszéltek, illetve elmondta, hogy az auditor előzetes Hallgatói Képviseletekről alkotott 

véleménye pozitív irányba változott. 

EHK 

Somogyi József elmondta, hogy vendégük volt Szabó Imre (Diákközpont igazgató), aki a 

Diákközpontban történtekről számolt be. Elmondta, hogy a balatonlellei tábor felújításának 

közbeszerzésére kiírták a pályázatot, illetve a Támpont Irodában egy személycsere történt. A 

MAB április 11-én meglátogatta az EHK-t. A főbb témák a HK-k felépítése, a delegációk 

hierarchiája és az EHK-t érintő felsőoktatási ügyek voltak. A Vegyészmérnöki és Biomérnöki 

Kar Hallgatói Képviseletének SzMSz módosítását elfogadta az EHK. Belső Pályázati Bizottság 

által felterjesztett, Jó tanuló, jó sportoló pályázat eredményei is el lettek fogadva. Április 17-én 

megtörténik a HK ZH végleges eredményének elfogadása. Szipka Károly elmondta, hogy az 

OHV kiértékelésénél a dékánok véleményét is figyelembe vették és az új jelentés a héten 

elkészül. Az új Szociális pályázati rendszer készülőben van. Dobó Diána az Erasmus+ 

pályázatokról kérdezett. Somogyi József elmondta, hogy nem volt probléma az új helyek 

kiosztásával, csak két hallgató tudott az újonnan jött helyekre jelentkezni. Vígh Miklós 

elmondta, hogy az EHK létrehozza a Külső Pályázati Bizottságot, ahova minden HK-ból egy 

embert kell delegálni; javaslata, hogy a GHK az Ösztöndíj Bizottság vezetőjét delegálja. Erről 

a következő ülésen lesz vita és döntés. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy április 13-án Rendezvény bizottsági ülést tartott, melynek fő 

témája a Gyűrű- és kitűzőavató végzős bál volt. A vacsora kiválasztása volt az egyik 

legfontosabb feladat. Elkészített a beérkezett vacsora árajánlatokról egy táblázatot, szeretné, ha 

a GHK döntést hozna róla. Egy lehetséges helyszínről április 17-én kap árajánlatot. Árajánlatot 

kért a gépész korsóra, a dombornyomott korsó árai nem változtak. Antal Laura a 

szponzorációról kérdezett. Kun Levente elmondta, hogy a nyomtatványt elkészítette, 

továbbítani fogja. Perjési Péter a fellépő zenekarról kérdezett. Kun Levente elmondta, hogy 

árajánlatot kért tőlük is. Berta Katalin megkérdezte Vígh Miklóst, hogy a tanszékeket 

megkereste-e már a szponzorációval kapcsolatban. Szabó Balázs (vendég) megkérdezte, hogy 

a K épületben lesz idén is a Gyűrűavató és Végzős Bál. Kun Levente elmondta, hogy több 

helyszínre is kért árajánlatot, a GHK még nem döntött róla. 

Kun Levente elmondta, hogy április 17-én Vígh Miklóssal a Gólyatábor szervezői és 

tankörvezetői posztra jelentkezetteknek foglalkozást tart. 

Kollégiumi Bizottság 
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Perjési Péter elmondta, hogy a Kármán Tódor Kollégium udvarán zajlik a térkövezés, a munka 

befejezési dátuma április 18. A KÁTÉ április 21-én este szeretne az udvaron rendezvényt 

tartani. A kerékpár tároló rendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy a regisztrációs adatbázis 

működik, a matricákra árajánlatot kapott, amikor elkészül kiosztásra is kerülnek. 

Német Roland elmondta, hogy többen nem rendeltetésszerűen használják a kollégium udvarán 

levő kerékpártárolót. Szeretné, ha ez szabályozva lenne. 

Perjési Péter elmondta, hogy a kollégiumi várólista teljesen kiürült. Kollégiumi 

szobaellenőrzések zajlanak. A 14. hét végéig el kell készíteni a következő féléves kollégiumi 

felvételi szabályzatokat. Hozzátette, hogy nagyon sok kollégista rendelkezik magas átlaggal, 

emiatt valószínűleg nőni fognak a bennmaradási átlagok. Lukács Virág megkérdezte, hogy a 

bennmaradók és a bekerülők aránya hogy alakul. Perjési Péter elmondta, hogy erre 

vonatkozóan nincs adata, de utána tud nézni. Perjési Péter a kollégiumi pályázati kiírásról 

szeretne egy Kollégiumi Bizottsági ülést tartani a közeljövőben. Vígh Miklós elmondta, hogy 

a kollégium alagsorában a dühöngő terem kialakítása folyamatban van. 

PR Bizottság 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy PR bizottsági ülést tartott április 14-én, ahol a PR 

kiadványról volt szó, majd megköszönte Sinkovics Bálint és Nagy Edit segítségét. A PR 

kiadvány feladataival kapcsolatban a jövő héten szeretne segítséget kérni. Április 9-én volt 

Gépész Szakkollégium ülésen, elmondta, hogy rendben zajlanak a projektek. Április 18-án 

Varró Gergővel az EHK Külső PR Munkacsoport ülésen fognak résztvenni. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy április 14-én volt Külső Szociális bizottsági ülésen. Megbeszélték a 

kiadott feladatokat az új Szociális pályázati rendszerrel kapcsolatban. Múlt héten voltak Szabó 

Imrénél és megkeresik még Német Ádámot is (MISZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató), a 

vállalkozói adatlappal kapcsolatban, hogy a valótlan adatokat tartalmazó pályázatokat 

hatékonyabban lehessen kiszűrni. Emellett több kisebb munkacsoportban dolgoznak a szociális 

rendszer megújításán. 

Sport 

Mátics Zoltán elmondta, hogy múlt héten lezajlott a 24 órás foci, ahol minden rendben volt. A 

tornán beszélt a GTK HK tagjaival, akik szeretnének október 1-jén közös sportnapot szervezni, 

melyre a dékáni szünetet már megkapták. A GHK később tárgyal a témáról. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy az Dr. Bihari Péterrel a kérvénybírálások során felmerült egy 

kisokos elkészítése. Szeretné, ha ez minél hamarabb elkészülne. Az előzetes verziót elkészíti és 
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közzéteszi a GHK honlapján. A 2010-es BSc felülvizsgálat kiértékelését megkapta, ez alapján 

elkezdi összeállítani az új felülvizsgálati kérdőívet. A vizsgarend elkészült, a zárthelyi rendet 

úgy szeretné elkészíteni, hogy az egy évvel ezelőtti időpontokat veszi alapul és csak a 

változtatások lennének bekérve. 

Szipka Károly elmondta, hogy ez a zárthelyi rend már publikus, célszerű lenne kiküldeni a 

hallgatóknak, hogy az eltéréseket minél hamarabb jelezni tudják. Szaller Ádám elmondta, hogy 

a 12. héten Tanulmányi Fórumot tart, ahol a hallgatókkal szeretné megismertetni a GHK 

tanulmányokkal kapcsolatos feladatait. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta, hogy múlt héten elfogadásra került a GPK HK 2013. évi gazdasági 

beszámolója. Minimális változás történt a visszakapott változatban, mely azonban az egyes 

tételeket nem módosította. Április 11-én elszámolt a márciusi számlákkal Orbán Balázsnál. 

Vele ment még Vígh Miklós, Szipka Károly és Somogyi József is és arról beszélgettek, hogy 

hogyan lehetne jobban fenntarthatóvá tenni a Slipet és a Gólyatábort. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy a Kari BME, a szakmai és a sport ösztöndíjak jelentkezései 

lezajlottak, majd a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató jellegű adatokat közölt. Megköszönte 

Dr. Kovács Ádám segítségét a pontozásban. A sport pályázat pontozását április 17-én készítik 

el Mátics Zoltánnal és a BME Sportközpont illetékes munkatársainak segítségével. Tájékoztató 

jelleggel elmondta az ösztöndíjakra vonatkozó támogatási keretszámokat. A végleges 

eredmények április 23-án várhatóak, április 24-én pedig átadásra kerülnek a Kari BME díjak a 

Kari Tanács ülésen. 

Egyebek 

Vígh Miklós elmondta, hogy múlt héten részt vett Berta Katalinnal a Kari Gazdasági bizottsági 

ülésen. 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a McDonnell ösztöndíj pályázattal kapcsolatos 

tájékoztató lesz június 10-én 18:00-tól. Szeretné, ha a GHK az április 18-i Hegesztési 

Versenyen valaki képviselné a GHK-t. Dobó Diána jelezte, hogy részt tud venni az versenyen. 

Német Roland elmondta, hogy Gépészhíreket szeretne küldeni, kérte, hogy aki szeretne írni 

bele, az küldje el neki. 

Kapu Tibor elmondta, hogy a Slip ’14 szakmai részével aktívan foglalkoznak. Elmondta, hogy 

mely cégek támogatják a rendezvényt. Kérte, hogy minél jobban legyen hirdetve ez a program 

is. 
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Mátics Zoltán elmondta, hogy a KTK tornatermi eredményjelző látványtervét megkapta a 

Gépész Szakkollégiumtól. Vígh Miklós elmondta, hogy a kijelző a KTK tornatermében lesz 

kitéve, mely egy közös projektje a Gépész Szakkollégium több szervezetének, mely jó 

referencia lenne nekik a későbbiekre. 

Dobó Diána megkérdezte, hogy a Gyűrű- és kitűzűavató végzős bál vacsora ajánlatairól mikor 

dönt a GHK. Kun Levente elmondta, hogy a GHK levelezőlistáján közzéteszi az ajánlatokat, 

április 19-én éjfélig lehet szavazni az egyes lehetőségekről. A nyertes cég április 22-én kap 

értesítést róla. 

Vígh Miklós közölte, hogy az ülés véget ért, bárki kérdezhet a jelenlevőktől. 

Kérdés nem érkezett. 

Vígh Miklós megköszönte a részvételt. 

Ülés vége: 20:58 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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