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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. június 4. Oldalszám: 5 

 

Ülés kezdete: 18:00 

Az ülés kezdetén vendégünk volt Karácsony Gábor a Gépész Szakkollégium (GSZK) elnöke. 

Elmondta, hogy a GSZK június 19-én rendezi meg a vacsorával egybekötött évzáró 

rendezvényét, ahol a szakmailag kiemelkedő tagok kitüntetéseit adják át és bemutatják a GSZK, 

illetve annak szakosztályainak ez évi munkáját.  Meghívták a Kar tanszékeinek GSZK-t segítő 

munkatársait, oktatóit, valamint elmondta, hogy szeretné meghívni a GHK tagjait is és átadta a 

meghívókat. Szipka Károly ezután felhívta Karácsony Gábor figyelmét az EFOTT Civil Falu 

pályázatára. 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós elmondta, hogy kedden részt vett a Dékáni Tanácson, ahol vendégként jelen volt 

és bemutatkozott az Építészmérnöki Kar újonnan megválasztott dékánja, aki augusztustól veszi 

át a Kar vezetését. Dr. Szó volt emellett a BME Bioprocess Kft.-ről is. Elmondta, hogy előző 

hét péntekén a Kar jubileumi diplomaosztóján volt jelen és tolmácsolta Dékán Úr köszönetét 

Berta Katalin és Somogyi József felé is, a helyszínen nyújtott segítségükért.  

Beszámolt arról, hogy szó volt még az idén esedékes BSc képzések felülvizsgálatának 

indulásáról is. Elmondta, hogy az oktatók hamarosan megkapják a felülvizsgálat célkitűzéseit. 

Az oktatói kérdőíveket elektronikus formában fogják kitölteni, ugyanis a papír alapú kérdőívek 
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feldolgozása túlságosan időigényes lenne. Beérkeztek a jelentkezések a PhD képzésekre, 14 fő 

adott le jelentkezést, ami átlagosnak mondható.  

Vígh Miklós elmondta, hogy ősszel is lesz Babinszki Imre ösztöndíj pályázat, melynek 

fedezetét már meg is kapta a Kar. Felhívta a GHK azon tagjainak figyelmét, akik a Kari Tanács 

tagjai, hogy másnap (június 5.) a Kari Tanács ülésezik 14 órától. Beszámolt arról, hogy a 

Kármán Tódor-díj adományozására a tavalyi évben a Grundfos lett felterjesztve, azonban a díjat 

végül nem írták ki. Idén újra a Grundfos-t terjesztik fel, így csak a felterjesztés megerősítéséről 

lesz szavazás. A Magyar Érdemrend lovagkeresztjére Dr. Gróf Gyula egyetemi docenst 

terjesztik fel. Emellett szó volt még az angol nyelvű gépészmérnöki alapképzési szak 

tantervének módosításáról, valamint a gépészmérnöki alapképzési szak géptervező 

specializáció tantervének módosításáról, melynek keretében a kötelezően választható 

tárgycsoportot bővítik a Gépelemek 3. c. tantárggyal.  

Vígh Miklós elmondta, hogy jövő héten, pénteken (június 13.) 11 órától Ünnepi Kari Tanács 

lesz, ahova a GHK minden tagja hivatalos. Szaller Ádám megkérte Perjési Pétert, hogy addigra 

szerezze be a Gépész Kar Kiváló Oktatója díjakat és megkérte Horicsányi Krisztinát, hogy 

készítse el az okleveleket a díjakhoz. 

EHK 

Szipka Károly elmondta, hogy ez EHK ülésén áttekintették a Műegyetemi Ifjúságért Egyesület 

és a Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány beszámolóit, amelyek később az interneten 

nyilvánosságra lesznek hozva. Beszámolt arról, hogy az EHK elfogadta a következő őszi félév 

kollégiumi férőhelyeinek elosztásával kapcsolatos előterjesztéseket, és hogy szó volt az EFOTT 

Civil Falu pályázatról is. Somogyi József elmondta, hogy az új szociális rendszer fejlesztése 

rendben halad, jelenleg a különböző dokumentumokat alakítják ki. Szipka Károly beszámolt 

arról, hogy Daku Dávid a Műegyetemi Atlétikai és Football Club (MAFC) igazgatósági tagja 

lett, ami által remélhetőleg közelebbi kapcsolata lesz az EHK-nek a MAFC-cal. 

PR Bizottság 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy várja az ötleteket azzal kapcsolatban, hogy a GHK öreg 

tagjainak búcsúztatásán mit főzzünk, és mi legyen a program. Az öregbúcsúval kapcsolatos 

többi feladat folyamatban van, kérte, hogy mindenki intézze el és foglalkozzon azzal, amit 

elvállalt korábban a szervezéssel kapcsolatban. A program jövő héten, szombaton (június 14.) 

17 órakor fog kezdődni. A közösségi grillezés június 22-én, vasárnap 18 órakor lesz. Beszámolt 

arról, hogy a mai napon találkozott Csicsely Tibor létesítményvezetővel és megbeszélték a 

következő hetek rendezvényeivel kapcsolatos esetleges problémákat. Vígh Miklós elmondta, 

hogy a balatonlellei szállás ára idén 50 Ft-tal lett drágább, az étkezések árát azonban még nem 

tudjuk, mert idéntől új beszállító biztosítja az ételt a táborban. Horicsányi Krisztina jelezte, 

hogy a táborba szóló jelentkezést el kellene indítani és erről az információkat hamarosan ki 

kellene küldeni az öntevékeny körök felé. Elmondta, hogy célszerű lenne a részvételi díj 

támogatásának mértékéről akkor dönteni, ha már ismerünk minden költséget. Kérte, hogy addig 

is legyen egy előzetes felmérés a részvételi szándékról. Tájékoztatott arról is, hogy a TTK HK-
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tól még nem érkezett visszajelzés arról, hogy megfelel-e számukra a közös csapatépítés 

tervezett időpontja.   

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy a héten egyeztetett Hajdu Zsomborral és Csicsely Tiborral a 

Mechatronika Szakosztály tervezett kártyás beléptető rendszeréről. Elmondta, hogy sürgeti a 

Kollégiumok Osztálynál az Üzemeltetési Kézikönyv és Házirend (ÜKH) módosítását is, 

szeretné, ha nyári projektként megvalósulna. Egyeztetett Csiki Tiborral a Kármán Tódor 

Kollégium könyvtárának átalakításáról is, szó volt a feleslegessé váló polcok hasznosításáról, 

ezt is szeretné, ha a nyáron megvalósulna. Tájékoztatott arról, hogy a holnapi napon kollégiumi 

bejáráson fog részt venni. Perjési Péter elmondta, hogy a Kollégiumok Osztálytól azt az 

információt kapta, hogy aki most végez a BSc vagy az MSc képzésével az egyetemen az a 

nyáron még BME-s hallgatóként lakhat kollégiumban, de az esetlegesen meglévő szakmai 

gyakorlatos kedvezményét már nem használhatja fel. Berta Katalin megkérdezte, hogy kapott-

e már arról információt, hogy éjszakánként 1 óra körül miért nincsen meleg víz a Kármán Tódor 

Kollégiumban. Perjési Péter elmondta, hogy még nem tud információval szolgálni. Vígh 

Miklós megemlítette, hogy nem régen tudomást szerzett róla, hogy minden héten vasárnapról 

hétfőre virradó éjszaka a csőrendszer fertőtlenítése miatt közel 100°C hőmérsékletű meleg víz 

kering a rendszerben, ami balesetveszélyes, tájékoztatni szükséges róla a kollégistákat.  

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy Vígh Mikóssal kérvényeket bíráltak. Szó volt az Elektrotechnika 

alapjai c. tárggyal kapcsolatos problémákról, valamint az ipari forma- és terméktervező 

mérnöki hallgatók összevont szigorlatának férőhely problémáiról is, amelyek rendezve lettek. 

Beszámolt arról, hogy a különeljárási díjakról az összesítő táblázatokat megkaptuk.  

Szaller Ádám elmondta, hogy részt vett a Külső Oktatási Bizottság ülésén, ahol az Oktatás 

Monitoring Rendszerről volt szó és elmondta, hogy a rendszer specifikációját elküldi majd 

mindenkinek e-mailben. Szó volt az OHV népszerűsítési kampányról, elmondta, hogy várja az 

ötleteket, hogyan végezzük ezt az idén. Szaller Ádám elmondta, hogy pénteken Tanulmányi- 

és Oktatási Bizottság ülést tart 10 órától. Az ülésen szó lesz a BSc képzések felülvizsgálatáról 

szóló kérdőívről és annak az oktatói kérdőívvel való összekapcsolásáról, amit korábban már 

felküldött a levelezőlistára. 

 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy rendben halad az új szociális rendszer fejlesztése, az azzal 

kapcsolatos feladatait végzi folyamatosan. 

Rendezvény Bizottság 
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Kun Levente elmondta, hogy jövő héten, csütörtökön és pénteken lesz személyes meghallgatás 

a gólyatábor szervező- és tankörvezető jelöltjeinek, valamint jövő héten fogják megírni a tesztet 

is. Elmondta, hogy elküldi levelezőlistára az eddigi feladataik értékelésének összesítését, hogy 

mindenki tájékozódhasson. A héten lesz az utolsó oktatás, foglalkozás számukra a kiválasztás 

előtt. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta, hogy Bebesi Ádám érdeklődött nála, hogy van egy cég, amelyik 

támogatná a GSZK-t és hogyan lehetséges a támogatási összeg folyósítása, ehhez kért 

információkat. Vígh Miklós elmondta, hogy őt is megkeresték a GSZK részéről ezzel a 

kérdéssel kapcsolatban, azonban ő más információkat kapott, ezért az ellentmondások miatt 

felkeresi őket, majd azután dönt róla a GHK. 

Egyebek 

Vígh Miklós elmondta, hogy a GSZK részéről érkezett egy megkeresés, miszerint szeretnének 

egységes roll-upokat csináltatni a szakosztályoknak, azonban nincs rá elég keretük jelenleg, 

szeretnék, ha a GHK előfinanszírozná számukra, úgy, hogy ez a június 19-i GSZK évzáró 

vacsorára elkészülhessen. Berta Katalin elmondta, hogy ő támogatja a kezdeményezést, örülne, 

ha megoldódna, mert a molinók, roll-upok kérdése visszatérő probléma.  

A GHK megállapodott abban, hogy bővebb tájékoztatást szeretne kérni, majd azok tekintetében 

a gólyatábor időpontjáig rendezi a kérdést. Emellett szükséges, hogy a szakosztályok 

megpályázzák az összegeket a következő félévi keretük terhére.  

Vígh Miklós kéri a bizottság vezetőket, hogy gyűjtsék össze a GHK nyáron elvégzendő projekt 

feladatait és ezeket a tervezett határidőkkel együtt küldjék el neki.   

Vígh Miklós beszámolt a dékáni dicséretek kiosztásával kapcsolatos információiról.  

Berta Katalin jelezte, hogy a GHK 2013-as gazdasági beszámolójának véleményezése AZ 

EHK részéről határidőig nem érkezett.  

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a következő héten újra lesz előadás a Kármán Tódor 

Kollégiumban a McDonnell amerikai ösztöndíjról.   
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Kovalovszki Máté elmondta, hogy részt vett Külső Pályázati Bizottságon, ahol továbbra is a 

karok pályázatainak bemutatása volt téma és elmondta, hogy a Sport ösztöndíj pontozásából új 

fog készülni.  

Perjési Péter megemlített a Kármán Klubbal kapcsolatos problémákat és kérte, hogy ezeket 

jelezzük az üzemeltető felé. 

 

Ülés vége: 19:25 

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

 Varró Gergő Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 
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