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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 22. Oldalszám:  

 

Ülés kezdete: 20:22 

A GHK április 20-22. között internetes szavazást tartott a Gyűrű- és kitűzőavató bál előzetes 

költségvetéséről. A jegyek árán kívül mindkét javaslatban ugyanazok a tételek szerepelnek. A 

jegyek árára két javaslat érkezett. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: avatósoknak 4000 Ft, 

külsősöknek 5000 Ft, korsó 2000 Ft 
12 

2. javaslat: avatósoknak 4500 Ft, 

külsősöknek 5500 Ft, korsó 2000 Ft 
2 

 

A Bassment jelezte, hogy az utolsó rendezvényükre szeretne külsős fellépőt hívni kb. 60.000 

Forint költségért. A korábbi megigényelt összeget nem használták fel, így annak kiegészítését 

kérik a fellépő meghívásához. 

A GHK április 20-22. között internetes szavazást tartott a témában. 

A GHK 6-3-5 arányban szavazott, döntés nem született, ülés végén tárgyalja a GHK a 

kérdést. 
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Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós elmondta, hogy ma volt Dékáni Tanács ülésen, ahol szó volt arról a Bosch által 

oktatni kívánt tárgyról, amely a Motortól a kész járműig című tárgyhoz hasonlóan terveznének. 

Oktatási témában szó volt a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar által oktatott gazdasági- 

és humánismereti tárgyakról. A brazil hallgatók szeretnének tovább maradni, kevés emberről 

van szó, az egységes döntés értelmében költségtérítés mellett maradhatnak. Április 24-én Kari 

Tanács ülés lesz. A legfontosabb témák a Polimertechnika Tanszék felülvizsgálata és a 

tanszékvezetői pályázat, emellett egy docensi pályázatról és kari költségvetésről is lesz 

szavazás. Szipka Károly és Berta Katalin jelezte, hogy nem tud menni Kari Tanácsra. Vígh 

Miklós kérte, hogy aki tudja őket helyettesíteni, jelezze neki. 

Vígh Miklós elmondta, hogy több gyászhír is érkezett. Megemlékezést tartanak tiszteletükre a 

Kari Tanácson. 

Vígh Miklós az elnöki értekezleten történtekről beszélt. Szó volt a Magyar Akkreditációs 

Bizottság intézményi látogatásáról, a Kari Hallgatói Képviseletek továbbképzéséről illetve a 

HK zárthelyiről, melynek tematikájában változások várhatóak, de alapvetően egyetértettek a 

változtatásokkal kapcsolatban. 

Vígh Miklós elmondta, hogy a múlt heti Dékáni Tanács ülésen a BSc Géptervező szakirány 

tanterv változtatásáról is szó esett. 

EHK 

Szipka Károly elmondta, hogy vendégük volt Igaz Máté (Hallgatói Külügyi Testület elnöke), 

aki a Hallgatói Külügyi Testület 2013. évi gazdasági beszámolóját mutatta be. Szó esett a 

Diákközpont igazgatóhelyettesi posztra jelentkezőkről is. A köztársasági ösztöndíjak kiírásra 

kerülnek hamarosan. A szakkollégiumi pályázatok sikeresen lezárultak. Vezetői értekezleten 

az egyes szervezetek elégedettség felméréseiről esett szó. Az Állami Számvevőszék 

vizsgálatokat folytat az egyetemen. Téma volt a sportszer és a sporttámogatási pályázat illetve 

a sportterem bérlések támogatása is. Az újabb OHV (Oktatás Hallgatói Véleményezése) 

jelentések elkészültek, amit a dékánok már megkaptak. 

A március 20-i EHK ülés emlékeztetője az alábbi linken elolvasható: 

http://www.ehk.bme.hu/media/jegyzokonyvek/2014/EML14_03_20.pdf 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy a Gyűrű- és kitűzőavató bál helyszínéről kapott információkat. A 

Baross Gábor Kollégium dísztermének bérleti díja 50000 Ft, melyet kaucióként kell letenni, 

amelyet visszakapunk, ha nem történik rongálás és a terem az átvételkori állapotában kerül 

visszaadásra. A zenekari hangosítás ára 20.000 Forint. A pultot a Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Kar hallgatói intézik. 

Vígh Miklós elmondta a javaslatokat a Gyűrű- és kitűzőavató bál helyszínére vonatkozóan. 

Kérte, hogy a GHK döntsön a témában. 

mailto:hk@ktk.bme.hu
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Elmondta, hogy a K épület aulájára, a K épület dísztermére, az E épület aulájára és a Baross 

Gábor Kollégium dísztermére érkeztek árajánlatok. A GHK többsége a K épület dísztermére és 

a Baross Gábor Kollégium dísztermére szavazott előzetesen, így erről a két helyszínről újabb 

szavazást tartott a GHK. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: K épület díszterem 4 

2. javaslat: Baross Gábor Kollégium 

díszterem 
10 

 

A GHK a korábbi költségvetéseket felülvizsgálta az előzetes helyszín változás miatt, így több 

új javaslat is született a jegyárakra. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: avató belépő ára: 3000 Ft 

külsős belépő ára: 4000 Ft 
11 

2. javaslat: avató belépő ára: 3000 Ft 

külsős belépő ára: 4500 Ft 
3 

3. javaslat: avató belépő ára: 3500 Ft 

külsős belépő ára: 4500 Ft 
1 

 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy múlt héten egy kivitelező cég tervrajzot készített, és terület 

bejárást tartott az Old’s Club klímájával kapcsolatban. Előreláthatólag több átalakításra van 

szükség. Kollégiumi bizottsági ülést tart április 27-én. Kollégiumi fegyelmi tárgyalás lesz 

április 24-én, a Vásárhelyi Pál Kollégiumban történt poroltó kifújása kapcsán. 

PR Bizottság 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy külső PR munkacsoport megbeszélésen volt Varró 

Gergővel. PR kiadványt készít április 27-én, melyhez kéri a GHK segítségét. Emellett témája 

volt a közösségi grillezés és a GHK öregbúcsúztató is. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy tárgyalt Dr. Grőb Péterrel, több probléma akadt a 

Gépszerkesztés alapjai és a CAD alapjai tárgyak házi feladataival kapcsolatban, próbál 

előrelépéseket tenni a témában. 

 

Gazdasági Bizottság 

mailto:hk@ktk.bme.hu
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Berta Katalin elmondta, hogy Vígh Miklóssal és Somogyi Józseffel beszéltek Orbán Balázzsal 

a gazdasági problémákról és a jövőre nézve szükséges változtatásokról, amelyek a jobb 

együttműködést célozzák. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, a Kari BME és Szakmai ösztöndíjakra érkeztek fellebbezések. 

Több jogos felszólalás érkezett be, azonban két problémás eset is adódott. 

Bemutatta az Ösztöndíj Bizottság által hozott javaslatokat a teljes kiosztásra kerülő összegre. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: Kari BME 1 300 000 

Forint 

Szakmai ösztöndíj 1 500 000 Forint 

0 

1. javaslat: Kari BME 1 400 000 

Forint 

2. Szakmai ösztöndíj 1 300 000 Forint 

13 

A GHK 1 tagja tartózkodott. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki az ismertetett felszólalásokat el tudja fogadni. 

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

Kovalovszki Máté bemutatta, a Sport ösztöndíjra javasolt teljes kiosztandó összegeket.  

1 pont értékére három javaslat érkezett, amely a teljes, az ösztöndíjra számolt keretből adódik. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: 75 Forint 10 

2. javaslat: 81 Forint 3 

3. javaslat: 70 Forint 1 

 

Egyebek 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a Kultúrhéttel kapcsolatos kérdőív kiértékelését április 

24-én 18:00-kor folytatja a PR bizottság tagjaival. 

Vígh Miklós elmondta, hogy a Bassment fellépőjéről nem sikerült a GHK-nak döntést hoznia, 

ezért most újra beszélünk a témáról. A Bassment a korábban megigényelt összeget még nem 

használta fel, amit szintén fellépőre kértek, így ezt is átcsoportosítanák erre a célra.  Valamint 

további érv a szervezők részéről, hogy azokon a rendezvényeken, ahol fellépőt is szerveznek, 

nagyobb a forgalom, erre számítanak jelen esetben is. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a Bassment külső fellépőt 

hívjon a záró rendezvényre. 
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A GHK 9-4-1 arányban elfogadta a javaslatot. 

Vígh Miklós javasolta, hogy a Külső Pályázati Bizottságba a mindenkori Ösztöndíj Bizottság 

vezetője legyen delegálva. Ellenvetés nem érkezett. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki támogatni tudja, hogy a mindenkori Ösztöndíj 

Bizottság vezetője legyen delegálva a Külső Pályázati Bizottságba. 

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

Ülés vége: 23:40 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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