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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. december 2. Oldalszám: 4 

 

Ülés kezdete: 20:10 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a mai Dékáni Tanács ülésen elhangzottakról. Az egyetem kancellárja 

a héten már az egyetemen van. Több törvény változása várható, többek között annak 

szabályozása is, hogy a kancellár és a rektor pontosan miért felelős. A 2015-ös felsőoktatási 

finanszírozás várhatóan kismértékben nő.  

Megérkezett Szipka Károly. (20:18) 

Az egyetem jövő évi MSc képzésekre felvehető létszámáról érkezett államtitkár-helyettesi 

levél. A Fokozatváltás a felsőoktatásban című felsőoktatási koncepció véleményezett változata 

már elkészült. A BSc felülvizsgálattal kapcsolatos újabb fejleményekről is szó esett. A 

változtatások bevezetésének időpontja még kérdéses, több tényezőtől is függ. A záróvizsga 

jelentkezés megváltozott, Neptunon keresztül kell majd intézni, azonban a későbbiekben 

további fejlesztések is lesznek. Dr. Grőb Péter az MSc blokkosításáról beszélt, mely a 

későbbiekben fokozatosan lesz bevezetve. Az angol nyelvű képzésről is szó volt, a KTH kevés 

adatot szolgáltat a képzéssel kapcsolatban. Varró Gergő elmondta, hogy a Gépész 

Szakkollégium (később: GSzK) egyeztetést tart az egyesületi SzMSz-ükkel kapcsolatban 
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december 4-én Dr. Czigány Tibor dékán úrral, melyen is Varró Gergő és Vígh Miklós is részt 

vesznek. 

Varró Gergő a GHK póló és pulóver tervező pályázatának jutalmazásáról és különdíjáról 

kérdezett. Antal Laura javasolta, hogy a karácsonyi jutalmazás során legyenek jutalmazva. 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy ajándékba kapnának a saját tervezésű termékeikből. 

Varró Gergő javasolta, hogy 5000 Forint értékben a hallgatók ajándékkuponokat is kapjanak. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a javasolt jutalmazást. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Varró Gergő ismertette a december 4-i Kari Tanács ülés napirendi pontjait. 

PR Bizottság 

Horicsányi Krisztina beszámolt a GSzKval kapcsolatos jelenlegi helyzetről. A GHK az 

elküldött SzMSz-t véleményezte. 

EHK 

Somogyi József elmondta a rektorválasztás jelenlegi fejleményeit. A rektorválasztás 2015 

márciusában lesz. Ezen kívül az EHK belső jutalmazási rendszeréről is beszélt. Az Egységes 

Szociális Rendszer (később: ESZR) szerződését a Jogi Osztály véleményezte, hamarosan a 

kancellár elé kerül. A HÖK alapszabály véleményezése is megérkezetett Szabó Tibortól (BME 

főtitkár). A kari próbaköltségvetés véleményezve visszaérkezett az EHK-hoz. 

Szipka Károly elmondta, hogy az EHK Belső Oktatási Bizottság beszámolóját elküldte a GHK 

levelezőlistájára. A Műegyetem Kiváló Oktatója díj helyezései meg lettek határozva. 

Beszámolt Palkovics László mai, az egyetemen tartott tájékoztató előadásáról. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy a december 4-i Kari Tanácsra Oktatási Bizottsági előterjesztések 

érkeztek. A záróvizsga bizottsági elnökökkel és a tantárgyi adatlapok változásaival 

kapcsolatban nem érkezett ellenvetés. Beszámolt a BSc felülvizsgálat jelenlegi állásáról. Varró 

Gergő elmondta, hogy a tárgyak értékelésével kapcsolatos kérdőívek hétvégéig legyenek 

kiértékelve. Szaller Ádám ezután a 110%-on felül felvett kreditek költségtérítése elleni 

felszólalásokról beszélt. 

A Matematika M2 tárggyal kapcsolatban szóba került, hogy a GHK felveszi a kapcsolatot az 

oktatóval és az érintett tanszékkel. Szipka Károly javasolta a tárgyspecifikus kérdőív 

létrehozását a tárgy jelenlegi hallgatói számára. 

Szipka Károly elmondta, hogy Oktatási pikniket tartott november 28-án, melynek 

összefoglalóját már elküldte a GHK levelezőlistájára. 
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Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter beszámolt a kollégiumi monitoring értekezletről. A Kármán Tódor Kollégium 

tornatermében nem volt fűtés, a probléma megoldódott. Csicsely Tibor kérte, hogy az e-

állapotlap legyen összekapcsolva a beköltözési időpontra jelentkező rendszerrel, ennek 

lehetőségét meg fogjuk vizsgálni. A mai napon fegyelmi tárgyaláson vett részt Varró Gergővel, 

az érintett hallgató megrovást kapott a kollégiumi felvételnél megadott KKI valóstól való 

eltérése miatt. Az egységes mentori anyag, mely tartalmazza, hogy mit hogyan kell a Mentor 

Gárda tagjainak végezni, készülőben van. A mentori pályázatokban kiírásra kerül, hogy a 

mentori ügyeleti idő délután 4-órától kezdődik. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy a Közéleti ösztöndíj pontozásakor külön kategóriaként 

bekerült az Önkéntes napi koordinátori tevékenység és kikerült a póló, pulóver tervező 

kategória. A kiosztott összeg alacsonyabb a korábbiaknál, mivel kevesebb volt a maradvány 

összege. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy a múlt heti EHK Külső Szociális Bizottsági ülésen az aktuális 

feladatokról beszéltek. Hamarosan Szociális Bizottsági ülést tart. Az ESZR kérdőív 

kiértékelése folyamatban van. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland elmondta, hogy a GHK továbbképző hétvége költségvetését elküldte a GHK 

levelezőlistájára. Tegnap megtörtént a gólyabáli jegyek elszámolása. Ennek részleteit 

ismertette. Az előzetes adatokat a megvalósult költésekről várhatóan jövő héten mutatja be. 

Ma kapott a kari analitikával kapcsolatosan újabb jelentést. A karok közötti keretátadásokat 

ellenőrizte. Eredménykijelző projekttel kapcsolatban elmondta, hogy értesítést kapott arról, 

hogy csúsznak a munkák. Elmondta még, hogy a SLIP támogató cégekkel felvette a 

kapcsolatot. A szerződések rendezése folyamatban van. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy november 24-én Rendezvény bizottsági ülést tartott, az ott 

elhangzottakról beszámolt. Elmondta még, hogy november 24-én egy gólyatábori helyszínt 

megtekintett Balatonkenesén, beszámolt az ottani tapasztalatokról. A GHK-nak minél 

hamarabb döntenie kellene a helyszínről. Dobó Diána beszámolt, hogy volt Csillebércen egy 

helyszínt megtekinteni, elmondta az ott tapasztaltakat. A héten további helyszínek látogatása is 

megtörténik. 
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Egyebek 

Vígh Miklós beszámolt a Kármán Klub jelenlegi helyzetéről. Szó volt arról, hogy a tankörök 

közötti verseny eredményhirdetése a héten lesz. 

Vígh Miklós elmondta, hogy a nyári ingyenes kollégiumi férőhelyekkel kapcsolatban beszélt 

az illetékesekkel. 

Varró Gergő elmondta, hogy volt a balatonlellei tábor férőhelyosztó ülésén. A GHK tábor 

augusztus 6-10. között, az EHK tábor július 21-25 között kerül megrendezésre. 

Német Roland november 26-án kezdeményezte a Kollégiumok Osztály felé a tartozások 

rendezését, mellyel a GHK tartozásainak egy része rendezve lett. 

Kun Levente elmondta, hogy az Pető András Főiskola HÖK-kel beszélt a jövő évi 

rendezvényekről. A GHK és az PAF HÖK is átgondolja a helyzetet, a jövőbeli közös munkáról 

szóló döntés később várható. 

Perjési Péter elmondta, hogy Kollégiumi Bizottsági ülést tervez tartani a póthéten. 

Ülés vége: 22:46 

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

 Majláth Máté Lajos Varró Gergő  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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