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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     

Okolicsányi Péter x     

Perger Dávid x     

Perjési Péter x     

Polgár Eszter x     

Somogyi József x     

Szaller Ádám x     

Szipka Károly x   

 

 

Varró Gergő x     

Vígh Miklós x     

Dátum: 2014. október 14. Oldalszám: 7 

 

Ülés kezdete: 20:10 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő elmondta, hogy a mai ülésén a szakbizottsági delegáltakat fogjuk megválasztani. 

A BSc felülvizsgálat során a szakfelelősök szerepe kiemelt lesz, a szakbizottságok hallgatói 

delegáltjai is lesznek. 

Gépészmérnöki szakbizottság 

Kun Levente javasolja Vígh Miklóst, aki vállalja a jelölést. 

Majláth Máté javasolja Perjési Pétert. Perjési Péter nem vállalja a jelölést. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Vígh Miklós legyen a 

delegált a Gépészmérnöki szakbizottságba. 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta a jelöltet. 
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Energetikai mérnöki szakbizottság 

Mátics Zoltán jelöli Berta Katalint. Berta Katalin nem vállalja a jelölést. 

Kovalovszki Máté jelöli magát. 

Vígh Miklós jelöli Nagy Editet. 

Varró Gergő megkérte a GHK tagjait, hogy titkos szavazás során a cetlire egy név felírásával 

szavazzanak egy jelöltre. 

Kovalovszki Máté 7 szavazatot kapott. 

Nagy Edit 4 szavazatot kapott. 

A szavazás eredményeként az Energetikai mérnöki Szakbizottság delegáltja Kovalovszki 

Máté. 

Mechatronikai mérnöki szakbizottság 

Berta Katalin jelöli Varró Gergőt. Varró Gergő nem vállalja a jelölést. 

Varró Gergő jelöli Szaller Ádámot. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Szaller Ádám legyen a 

delegált a Mechatronikai mérnöki szakbizottságba. 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta a jelöltet. 

Ipari termék- és formatervező mérnöki szakbizottság 

Szaller Ádám jelöli Szipka Károlyt. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Szipka Károly legyen a 

delegált az Ipari termék- és formatervezőmérnöki szakbizottságba. 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta a jelöltet. 

Varró Gergő ezután a tanszéki kapcsolattartókról kérdezte a GHK véleményét. A 

kapcsolattartókra 3 javaslat érkezett, amely a szakfelelősi rendszert érinti. Eddig minden 

tanszékhez volt külön tanszéki kapcsolattartó, azonban érkezett javaslat ennek átalakítására. 
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Szavazategyenlőség miatt a két legtöbbet kapott javaslatról újra szavazott a GHK. 

 

Varró Gergő elmondta, hogy beszélt Orbán Balázzsal a kialakítandó klubkoncepció ügyében. 

Elmondta, hogy szükséges egy személy a GHK részéről, aki aktívan foglalkozik a 

klubkoncepció kialakításával. 

Kun Levente jelöli Vígh Miklóst, aki a közelmúltban történt átvétel során is együttműködött 

az illetékesekkel. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy a Kármán Klub 

koncepciójának kidolgozásáért felelős személy Vígh Miklós legyen 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta a jelöltet. 

Varró Gergő az alakuló ülésen elmondta, hogy mindenki előzetesen jelezzen a GHK legalább 

2 bizottságába. A GHK áttekinti a jelentkezéseket, valamint megkérdezte, hogy mindenki 

fenntartja-e az előzetes jelentkezését. A GHK bizottságaiban tagok lennének az alábbi 

személyek: 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság: Kun Levente, Szipka Károly, Szaller Ádám, Perger 

Dávid, Vígh Miklós, Kovalovszki Máté, Varró Gergő, Dobó Diána 

Ösztöndíj Bizottság: Kun Levente, Mátics Zoltán, Kovalovszki Máté, Perger Dávid 

Szociális Bizottság: Berta Katalin, Nagy Edit, Mátics Zoltán, Kovalovszki Máté, Perger 

Dávid, Majláth Máté, Okolicsányi Péter 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: minden tanszékkel egy 

ember tartja a kapcsolatot 
5 

2. javaslat: tanszékekkel való 

kapcsolattartást a KTB tagok lássák 

el 

5 

3. javaslat: minden tanszékkel külön 

ember legyen a kapcsolattartó 
3 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: minden tanszékkel egy 

ember tartja a kapcsolatot 
4 

2. javaslat: tanszékekkel való 

kapcsolattartást a KTB tagok lássák 

el 

9 
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PR Bizottság: Horicsányi Krisztina, Perjési Péter, Nagy Edit, Szaller Ádám, Kapu Tibor, 

Vígh Miklós, Somogyi József 

Gazdasági Bizottság: Berta Katalin, Német Roland, Polgár Eszter, Varró Gergő 

Kollégiumi Bizottság: Horicsányi Krisztina, Perjési Péter, Lukács Virág, Antal Laura, Nagy 

Edit, Dobó Diána, Okolicsányi Péter 

Rendezvény Bizottság: Német Roland, Lukács Virág, Antal Laura, Dobó Diána, Polgár 

Eszter, Kapu Tibor, Majláth Máté, Kun Levente 

Varró Gergő elmondta, hogy a mai Dékáni Tanács ülésen szó volt a TJSz változásáról, illetve 

az Állami Számvevőszék vizsgálatának jelentéséről, mely a napokban érkezett. Október 10-én 

volt a bécsi, prágai, pozsonyi és a budapesti műszaki egyetemek találkozója. Lezárult a BSc 

felülvizsgálattal kapcsolatos kérdőívek kitöltési ideje. A Dékáni Tanács szeretné, ha ez hamar 

kiértékelésre kerülne. A múlt heti Kari Tanulmányi Bizottsági ülésen el lettek bírálva a 

költségcsökkentési kérelmek. A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon a környezetmérnöki 

alapszak felülvizsgálata lezárult, a HDR tanszék által oktatott tárggyal kapcsolatos 

észrevételeket eljuttatták a Karnak. A BME Gépészmérnöki Kara a tajvani egyetem által 

készített felmérésen bekerült a legjobb 300 kar közé. Lezajlott az diplomaátadó ünnepség. Szó 

volt még az egyetemi nyílt napról is. Végül elmondta, hogy Vígh Miklóssal HK elnöki 

értekezleten is részt vett, ahol a HÖK Alapszabály módosításáról volt szó. 

EHK 

Szipka Károly elmondta, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek teljesítményének értékeléséről 

jelentős vita zajlott. Erről bővebben később fog tudni tájékoztatást adni. Kollégiumi ügyekben 

a kari mentorokkal, vezető mentorokkal kapcsolatos kérdésekről is tárgyaltak. Itt a 

maximálisan aktív mentori évek számát eltörölték. A kollégiumi be nem költözésre 

vonatkozóan is újabb szankciók lesznek bevezetve. Több hallgató október elején átsorolásra 

került, ez szabályellenes, így ezek a hallgatók fellebbezzenek, a fellebbezési határidő október 

31. Az érintetteket az EHK tájékoztatja a lehetőségekről. HÖOK elnök választás lesz október 

18-19-én. 

Mátics Zoltán elmondta, hogy a Sport Szakosztály leadta a sportpálya és az eszközigénylés 

támogatási pályázatot az EHK felé. 

PR Bizottság 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy ma beszélt Karácsony Gáborral a Gépész 

Szakkollégiumról. Elmondta, hogy a nyílt napon a K épület díszterem előtti része le lesz 

zárva, és oda nem tudnak pakolni. Közös tájékoztató anyag készül. PR bizottsági ülést tart 

október 17-én 18 órától. A gépész pulóverekről még nincs hír. A Gépész Szakkollégiumról is 

szó lesz a pénteki PR bizottsági ülésen. Karácsony Gábor elmondta, hogy a Gépész 

Szakkollégiumban alumni rendszert szeretnének kialakítani. Az Ösztöndíj bizottsági fórum új 

időpontja október 30. A decemberi Kátéba Gazdasági Bizottsággal kapcsolatos cikket 

szeretne megjelentetni. 
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Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy a szociális pályázati rendszerrel kapcsolatos hibák listáját 

mindenki töltse ki az észrevételeivel. Külső Szociális bizottsági ülés lesz jövő héten a 

problémás esetekről, az azt követő héten pedig a fellebbezésekről. Voltak hibák, néhány 

hallgatónak nem megfelelő összeg került kiutalásra, ezek korrigálásra kerülnek a következő 

kifizetés alkalmával. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland elmondta, hogy egy pénzkazettát szeretne venni, amiben a Gazdasági 

Bizottság munkájához szükséges készpénzt tárolná. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a pénzkazettát a GHK 

beszerezze körülbelül 6000 Forint értékben. 

A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

A Gólyahajó és a Kollégistaavató költségvetésit szeretné következő ülésen bemutatni, ezt 

addigra Kun Leventével előkészíti. Orbán Balázs elmondta, hogy karszalagokat tud olcsón 

beszerezni. 

A Slip ’14 költségvetés elkészítéséhez szükséges a támogatói ügyek rendezésre. Több esetben 

a szervezők ezt még nem tették meg, így a kifizetés is csúszik, ezek lezártááig nem lehet a 

kari napok végleges költségvetését sem elfogadni.. 

A Pólónagyker céggel a GHK-nak már korábban több problémája akadt, így Német Roland 

kérte, hogy a onnan semmilyen rendelés ne történjen, illetve, hogy az öntevékeny körök se 

hozzanak onnan számlát, azt nem fogjuk befogadni. 

Ezután a Mechatronika Szakosztály gólyatáborának költségvetését is bemutatta. Több tételt 

részletesen ismertetett. Nagyobb különbség csak az italrendelés számlázásában volt. Több 

helyen hiba volt a táblázatban. Varró Gergő kérte, hogy jövő héten kerüljön elfogadásra a 

végleges költségvetés,a felmerült hibák legyenek kijavítva. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy múlt héten volt Tudományos Diákkör (TDK) bizottsági 

ülésen. A Siemens cégnek van egy különdíja, mellyel minden karról egy dolgozatot 

támogatna 100.000 Forinttal, azonban ennek elbírálásában nem szeretnének az egyetem 

részéről beleszólást. Másik téma az Országos Tudományos Diákkör (OTDK) szigorúbb 

követelményeiről szól. Az OTDK-ra jutás feltételére egy javaslatot hoztak, akik a TDK-n 1. 

és 2. helyezést érnek el, azok a hallgatók mehetnek OTDK-ra. 
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Több hallgató KKI-ja a KTH által küldött lista, illetve a hallgatók Neptun képe alapján nem 

egyezik. Ezekről kérte a GHK véleményét. 

Két hallgató műszaki menedzser MSc képzésről jött át gépészmérnöki MSc képzésre. A GHK 

döntése alapján a műszaki menedzser MSc szakra járó tanulmányi ösztöndíjat kapják meg a 

hallgatók, mivel a jelenlegi képzésükből egy tárgyat sem teljesítettek. 

Egy hallgató energetikai mérnöki szakról jelentkezett át mechatronikai mérnöki szakra. 

Főként mechatronikai mérnöki szakos tárgyakat csinált, így a mechatronikai szak ösztöndíj 

osztási elvei szerint kap tanulmányi ösztöndíjat. 

Egy hallgató vegyészmérnöki szakról jelentkezett át gépészmérnöki szakra. A hallgató főként 

vegyészmérnöki tárgyakat csinált, így a vegyészmérnöki szak ösztöndíj osztási elvei alapján 

részesül tanulmányi ösztöndíjban. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az ösztöndíjakkal kapcsolatos 

fellebbezésekkel kapcsolatosan ismertetett javaslatokat. 

A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy a kar kollégiumi férőhelyeket kapott a Vásárhelyi Pál 

Kollégiumba. A Kármán Tódor Kollégiumban a véradás ma lezajlott, 73 véradó volt. Október 

13-án kollégiumi szobaellenőrzés volt, több hallgató nem jelentkezett be a kollégiumba 

ideiglenes lakcímmel. Néhány embernek eszköz behozatali problémája volt. Jövő héten 

valószínűleg fegyelmi tárgyalás lesz, kollégiumi rongálás ügyében. Az Old’s Club klímájáról 

is kérdezett, még mindig nincs előrelépés az ügyben. A kollégiumi jelentkezési rendszerben, 

illetve a KTH-tól kapott korrigált kredit indexek ellenőrzésével is haladt. A szobaellenőrzés 

során kiderült, hogy több helyen volt rovar a szobákban. Jövő héten Kollégiumi bizottsági 

ülést szeretne tartani. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy az OHV kérdőívet kitöltő hallgatók közül szeretne nyerteseket 

sorsolni. A sorsolás a kitöltök listájának sorszáma alapján történik, a random.org oldalon 

generált véletlenszerű szám segítségével. További kitétel, hogy GHK-s nem nyerhet díjat. 

Az e-book olvasó nyertesének Neptun kódja: UDZSMY 

Az 500 GB külső merevlemez nyertesének Neptun kódja: S7SOKF 

A BSc felülvizsgálatról holnap egyeztet Dr. Bihari Péterrel. 
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Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy október 8-án Rendezvény bizottsági ülést tartott. A fő téma a 

Gólyabál díszlete és a gólyatábori helyszínek voltak. A gólyabáli fellépő le van foglalva. A 

szponzorok keresése is elkezdődött. Az idei Gólyatábor egyik számláját a PAF HÖK még 

nem rendezte, ezt a közeljövőben meg kell oldani. 

Sport 

Mátics Zoltán bemutatta a Sporttámogatási pályázat kiírását. Varró Gergő javasolta, hogy a 

félévben 125.000 Forintot osszon ki a GHK sporttámogatásként. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a félévben a GHK 

sporttámogatás címén 125.000 Forintot osszon ki 

A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a pályázati kiírást a megadott 

határidőkkel. 

A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Mátics Zoltán elmondta, hogy a Sport Szakosztályban Tóth Tamás Bence lett az új 

sportszertár felelős. 

Elmondta még, hogy a Tüske sátortól a terembérléssel kapcsolatban ugyanazt az árajánlatot 

kapta a Jeges Est helyszínére, mint tavaly. 

Egyebek 

Német Roland a GHK pólókról beszélt. 

Varró Gergő elmondta, hogy a GHK november 4. helyett november 3-án HK ülést tart 20:10-

tól. 

Vígh Miklós elmondta, hogy szeretne egy Gólyatanáccsal és a klub koncepcióval foglalkozó 

ülést tartani. 

Ülés vége: 23:41 

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

 Majláth Máté Lajos Varró Gergő  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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