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Elnöki beszámoló
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy ma volt Dékáni Tanácson, ahol szó volt a Magyar
Akkreditációs Bizottság intézményi felülvizsgálatáról. A Felsőoktatási Információs
Rendszerbe (FIR2) be kell vinni az oktatók adatait, azonban egyes tanárok besorolása
problémákba ütközik. Október 30-án MSc felvételi tájékoztató lesz 16:00-tól. Kutatási
témában elhangzott, hogy a TDK honlap minőségével problémák vannak. A Multirank
értékelést 500 hallgató töltheti ki a Gépészmérnöki Karról, ami hamarosan el is indul. Jövő
héten Kari Gazdasági Bizottsági ülés lesz, ahol a jövő évi gazdasági ügyek lesznek
napirenden. Végül szó volt arról, hogy az AudMax terem padfelújításával problémák akadtak,
ezt jelezték a kivitelezőnek is.
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EHK
Szipka Károly elmondta, hogy az előző heti EHK ülés Nagy Roland (MISZ Műegyetemi
Iskolaszövetkezet vezetője) MISZISZ beszámolójával indult. Engert Attila elmondta, hogy a
Magyar Állam 5 milliárd Forintot osztott szét a felsőoktatásban, melyből a BME 300 millió
Forintot kap. A jövő évi egyetemi költségvetés készül. A HÖOK beszámolóban Nagy Gábor
elmondta, hogy Körösparti Péter meg lett választva HÖOK elnöknek. A szenátusi bizottságon
az OHV díjazásról volt szó. Jövőre is várható, hogy sok brazil hallgató érkezik az egyetemre.
Rácz Tamás elmondta, hogy ki lett írva a tanulmányi ösztöndíj fellebbezéssel kapcsolatos
026-os kérvény. Somogyi József elmondta, hogy a rendkívüli szociális támogatások bírálása
folyamatosan zajlik. A féléves Szociális bizottsági ütemterv elkészült. Összesen 56 szociális
pályázat eredmény elleni fellebbezés érkezett, ezeket Nagy Edit átnézte, és elmondta a
problémás eseteket. Szipka Károly elmondta, hogy a kollégiumi automatákkal kapcsolatos
szerződések folyamatban vannak. A Sport Ösztöndíj ki lett osztva, az Egyetemi BME
Ösztöndíjat elnyert hallgatók jelentős része a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar illetve a
Gépészmérnöki Kar hallgatója. Somogyi József beszélt az Átlátszó Oktatás peréről, melynek
ügyében még jogerős határozat nem született.

Ösztöndíj Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy ma elküldte a GHK levelezőlistájára a karon belül átvett
hallgatók teljesítéseit. Kovalovszki Máté javasolta, hogy az egyik hallgató az előző szakja
szerinti, a többi hallgató az új szakja szerinti korrigált kredit indexe alapján kapjon
ösztöndíjat.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy az ismertetett homogén
hallgatói csoportok korrigált kredit indexe (később:KKI) szerint kapják meg az ösztöndíjat az
érintett hallgatók.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
A Kari BME ösztöndíjjal kapcsolatban Kovalovszki Máté elmondta, hogy a felszorzott
pontszámokról beszélt Kovács Ádámmal. Itt félreértés történt, mivel a GHK csak a
publikációkat szorozta fel, a javasolt szorzóval, azonban Kovács Ádám javaslata az lett volna,
hogy a verseny eredmények pontjainak a felszorzása is történjen meg.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a versenyeredmények
felszorzott pontszáma korrigálva legyen.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
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Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy kollégiumi fórumot tart november 6-án 20:00-tól. Ez után
bemutatta a biciklitárolásra vonatkozó szabályzatot.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a szabályzatot.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta.
Elmondta, hogy a múlt heti Kollégiumi bizottsági ülésen átnézték a többi kar kollégiumi
felvételi szabályzatait, majd elmondta a 2013/14 2. félévre vonatkozó felvételi szabályokat.
Megtudta, hogy a 2014-es évben nem lesz 2 millió forintos kollégiumi felújítási keret. Vígh
Miklós elmondta, hogy a Számítástechnika Szakkollégium rack helyiségeiben a klímákkal
problémák vannak.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente bemutatta a Gólyahajó végleges költségvetését és elmondta, hogy az
Építőmérnöki Kart érintő témákról holnap beszél az illetékesekkel. Október 30-án
Rendezvény bizottsági ülést tart 18:00-tól a Gólyabállal kapcsolatos teendőkről.

PR Bizottság
Vígh Miklós elmondta, hogy a PR kiadványt Rácz Virág véglegesíti. A GHK a
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviseletével tart majd csapatépítő
programot. Ennek időpontjáról még nem született döntés.

Egyebek
Szaller Ádám megköszönte a GK tagjainak a vizsgarend összeállításban nyújtott segítséget.
Mátics Zoltán elmondta, hogy a Jeges Est szervezésével kapcsolatban szeretne ülést tartani.
Ennek időpontját megszavaztatja. Ma volt a hangosítást tesztelni a jégpályán Bögre Bálinttal.
Vígh Miklós elmondta, hogy Bebesi Ádám (Gépész Szakkollégium bizottsági tag, Hegesztési
Szakosztály) megkérte, hogy a kollégiumi felvételi pályázatnál a szakkollégiumi feltételeknek
tegyen eleget a GHK. Perjési Péter elmondta, hogy ez rendben van, az egy szinten lakás
feltétele a tagoknak biztosított.
Sinkovics Bálint elmondta, hogy a PR kiadvány szöveges részét a GHK tagjai nézzék át,
amennyiben probléma van, akkor jelezzék neki.
Kun Levente elmondta, hogy a HK hétvége időpontja november 15-17.
Szipka Károly elmondta, hogy a múlt hétvégén a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar HK
hétvégéjén vett részt, ahol a kar dékánja is tiszteletét tette.
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Szabó Balázs elmondta, hogy október 30-án tart Gólyatanács ülést.
Kun Levente elmondta, hogy a Gólyabál jegyek eladására lenne egy olyan ötlete, hogy ha egy
ember 5 jegyet vesz, akkor a 6-at ajándékba kapja.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki, ezt támogatni tudja.
A GHK 9 tagja támogatta.
Ülés vége: 21:41
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Majláth Máté Lajos
jegyzőkönyvvezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Vígh Miklós
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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