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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. július 6. Oldalszám: 5 

 

Ülés kezdete: 20:09 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy lezajlott a 2014/15. tanév őszi félévére a kollégiumi jelentkezés 

és a férőhelyek kiosztása, majd ismertette a keretszámokat. Bemutatta a Kollégiumi Bizottság 

(KB) javaslatát, miszerint a kollégiumi felvétel tanulmányi alapon 3,0-s KKI-től, szociális 

alapon min. 42 szociális pont és 2,0-s KKI, közösségi alapon min. 1000 pont megléte esetén 

történik meg. Tájékoztatott arról, hogy több hallgatónál is eltérés van a jelenlegi és az őszre 

megadott képzési adata között, ennek több oka lehet, de gondot okozhat a KKI korrekciója 

miatt. Elmondta, hogy értesítő e-mailt fog ezzel kapcsolatban küldeni az érintetteknek.  

Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy ki támogatja a kollégiumi férőhelyosztás előbbiekben 

ismertetett módját a 2014/15. tanév őszi félévére vonatkozóan?  

A GHK egyhangúan, 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot.  

Perjési Péter elmondta, hogy a kollégiumi jelentkezés módosított határideje miatt javasolja a 

további határidők átütemezését is. Ezek a következőképpen alakulnának: kollégiumi 

jelentkezés előzetes eredménye július 7. éjfélig, felszólalási időszak július 8. 0:00 – július 10. 

23:59, végeredmény július 12. éjfélig. Javasolja, hogy a szobafoglalásra csak július 30. után 
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kerüljön sor, így akkor már a frissen felvett MSc hallgatók is tudnának a többiekkel együtt 

szobát foglalni.  

Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy ki támogatja a kollégiumi férőhelyosztás módosított 

határidőit az előbbiekben ismertetett módon?  

A GHK egyhangúan, 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot.  

Perjési Péter tájékoztatott arról, hogy érkezett hozzá egy hallgatói megkeresés, miszerint a 

hallgató az előző félévben ERASMUS képzés keretében külföldön tartózkodott, így az előző 

félévre nem jelentkezett kollégiumba és ahhoz nem vettük figyelembe a közösségi pontjait. 

Kérése, hogy a jelenlegi kollégiumi férőhelyosztás során vegyük figyelembe az egy évvel 

ezelőtti közösségi tevékenységét.  

Vígh Miklós feltette a kérdést, miszerint ki támogatja, hogy a külföldi részképzésben részt 

vevő hallgatók hazaérkezésük után kérhessék, hogy a következő kollégiumi férőhelyosztás 

során figyelembe vegyük az utolsó itthon töltött félévükben végzett közösségi tevékenységet? 

A GHK egyhangúan, 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot.  

Perjési Péter tájékoztatott arról, hogy érkezett hozzá egy megkeresés egy leendő 

doktorandusztól, aki csak nem régen tudta meg, hogy felvételt nyert a doktori iskolába és 

ezért eddig nem jelentkezett kollégiumba.  

Vígh Miklós feltette a kérdést, miszerint ki támogatja, hogy a doktorandusz jelentkezők 

kollégiumi jelentkezését figyelembe vegyük a kollégiumi jelentkezés határidejének lejárta 

után is, ha a felvételi eredményüket csak a határidő lejárta után tudták meg? 

A GHK egyhangúan, 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot.  

Vígh Miklós elmondta, hogy a héten kollégiumi monitoring ülésen vett részt, ahol a 

következő témákról volt szó: a Kármán Tódor Kollégiumban (KTK) a nyáron idén is mossák 

és cserélik a szobákban a függönyöket, az 1-3. emeleteken a konyhák környékén a padló 

dilatációs javításait végzik. A fürdők a lámpák cseréje miatt szintenként néhány napig nem 

lesznek használhatóak, valamint hamarosan elkezdődik a közösségi helyiségek éves tisztasági 

festése is, így ezek használatában is várható kiesés. A költözési irányelvekben az egyik nap 

leírásánál ellentmondás volt a dokumentum két pontja között, ez gondot okozott. A következő 

alkalomra módosítva lesz a dokumentum, hogy ne fordulhasson elő ellentmondás. Sok 

hallgató nem jelentkezett költözési időpontra.  

Vígh Miklós tájékoztatott arról, hogy a TTK HK-val kötött kollégiumi megállapodás már 

érvényét vesztette, így szükséges ennek felülvizsgálata és megújítása. Kérte Perjési Pétert, 

hogy a Kollégiumi Bizottság a következő ülésén foglalkozzon az üggyel. 
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Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós elmondta, hogy kedden Dékáni Tanácson vett részt. Tájékoztatott, hogy hétfőn 

ülésezett a Szenátus, ahol támogatták dr. Gróf Gyula felterjesztését a Magyar Érdemrend 

lovagkeresztjére, valamint támogatták a gépészmérnöki alapképzés új angol nyelvű 

specializációjának indítását is. A Magyar Akkreditációs Bizottság jelentése az áprilisi 

akkreditációs felülvizsgálatról várhatóan novemberre készül el. Az Egyetem vezetése 

kezdeményezte a történelmi campus nemzeti emlékhellyé nyilvánítását, de a kérelmet 

elutasították. Vígh Miklós tájékoztatott róla, hogy a Természettudományi Kar 30 órás 

bevezető matematika kurzust szeretne tartani a gólyák számára a regisztrációs héten és az azt 

megelőző héten. Szó volt a Multirank kérdőív kiértékeléséről, mellyel a dékáni vezetés nem 

teljesen elégedett, sok adatot nem használtak fel hozzá azok közül, amiket megkaptak. Vígh 

Miklós elmondta, hogy szó volt a puskázási kérdőív kiértékeléséről, melyhez Bihari Péter 

Dékánhelyettes Úr fog további kiegészítő statisztikákat készíteni.  

EHK 

Szipka Károly beszámolt arról, hogy a Műegyetemi Gazdasági Rendszer fejlesztői 

egyoldalúan mondták fel szerződésüket, így lehet, hogy mégsem tudják azt felbontani. Szó 

volt arról, hogy az Egyetem tulajdonában álló cégek maradéktalanul a 4%-os rezsi díjat, ezt 

szeretnék rendezni és a tartozásokat behajtani. Szó volt az egyetemi kancellár szeptemberi 

várható érkezéséről és az arra való felkészülésről. Szipka Károly elmondta, hogy az EHK 

szakkollégiumok számára kiírt pályázatán az Energetikai Szakkollégium (ESZK) és a Gépész 

Szakkollégium (GSZK) nyerték a legtöbb pénzt és tájékoztatott arról, hogy ezen a pályázaton 

azok nyerték a legtöbb pénzt, akik az eddig elnyert összegekkel is a legjobban tudtak 

elszámolni, így ez az ESZK és a GSZK számára jó visszacsatolás lehet. Szipka Károly 

tájékoztatott, hogy a GSZK elnyert a támogatást az EHK-tól az EFOTT Civil Faluban történő 

megjelenésre. Szipka Károly elmondta, hogy korábban szólt volt arról, hogy az EHK szeretné 

bekérni a kari gólyatáborok előzetes költségvetését, ez azért fog megtörténni, mert van olyan 

Kar, amelyiknek tartozása van a Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Kft-nél vezetett analitikáján 

és nem szeretnék, hogy ezek a tartozások tovább növekedjenek. Tájékoztatott emellett arról, 

hogy a Köztársasági ösztöndíjra kb. 200 pályázat érkezett be, ebből 60 pályázat gépész 

hallgatóké. 

PR Bizottság 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy az öntevékenyköri tagok balatonlellei táborozásának 

támogatására kedden este 20 óráig vár javaslatokat, melyekről a következő ülésen szeretne 

dönteni. Tájékoztatott emellett arról, hogy a SLIP Gépészkari Napok sikerességét vizsgáló 

kérdőív kiértékelése hamarosan elkészül.  

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy hamarosan Szociális Bizottság ülést szeretne tartani, melynek 

időpontjáról hamarosan értesítést küld.  
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Rendezvény Bizottság 

Vígh Miklós bemutatta a Mechatronika Szakosztálytól beérkezett költségvetés keretszámokat 

a mechatronikus gólyatáborra vonatkozóan.  

Vígh Miklós bemutatta a kari gólyatábor költségvetésének keretszámait is és elmondta, hogy 

mindkettőhöz várja az észrevételeket levelezőlistán.  

Egyebek 

Perjési Péter elmondta, hogy őt választották meg a MISZ Iskolaszövetkezet 

kapcsolattartójának.  

Vígh Miklós elmondta, hogy a GSZK eredményjelző projektjével kapcsolatban a héten volt 

egyeztetés. Beszámolt az eddigi eredményekről és a folytatás menetrendjéről. A jelenleg ígért 

befejezési határidő szeptember eleje.  

Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy ki az, aki támogatni tudja az elmondottak alapján a 

projekt folytatását?  

A GHK egyhangúan, 11-0-0 arányban támogatta a javaslatot.  

Vígh Miklós elmondta, hogy módot kellene találni a projekt résztvevőinek jutalmazására. Két 

javaslat érkezett: vacsora támogatás vagy közösségi pont.  

Egyeztetést követően Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy a projekt résztvevőit külön 

csapatként vagy a GSZK tagjaiként jutalmazzuk?  

GSZK-n belül – 2 szavazat 

Külön csapatként – 9 szavazat 

A szavazás alapján a projekt résztvevőit külön csapatként fogjuk kezelni jutalmazás 

szempontjából. 

Egyeztetést követően Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy ki, melyik támogatási formát tudja 

támogatni lehetőségként az alábbiak közül? 

Közösségi pont: A GHK 10-0-1 arányban támogatta a javaslatot.  

Vacsora támogatás: A GHK 9-2-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Mindkettő: A GHK 5-6-0 arányban elutasította a javaslatot.  

Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy ki, melyik jutalmazási formát tudja támogatni az alábbiak 

közül?  

Csak vacsora támogatás – 4 szavazat 

Csak közösségi pont – 3 szavazat 

Mindkettő – 4 szavazat 
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Mivel az előző kérdésben egyik lehetőség sem kapta meg a többséget, Vígh Miklós feltette a 

kérdést, hogy ki, melyik jutalmazási formát tudja támogatni?  

Csak vacsora támogatás – 7 szavazat 

Vacsora támogatás és közösségi pont – 4 szavazat 

A szavazás alapján a projekt résztvevőit vacsora támogatással fogjuk jutalmazni. 

Szó volt a GHK nyári projektjeiről.  

Szipka Károly beszámolt a Direkt-Line Kft-vel történő együttműködés lehetőségéről.  

Német Roland tájékoztatott, hogy a BME Sportközpontnak új vezetője van, Kincses Gábor 

személyében. 

Ülés vége: 22:44 

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

 Varró Gergő Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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