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A GHK-ban február 19-én mandátumváltozás történt. Vámi Soma lemondásával Varró Gergő
lett az új szavazati jogú tag. Vámi Soma kérésére leköszönő levele az emlékeztetőben
elolvasható.
„Ezennel szeretnék lemondani Gépészkari Hallgatói Képviseleti mandátumomról. Az ok, hogy
a GHK közege olyan szinten személyeskedésekkel, utálkozásokkal teli, hogy az egyszerűen
számomra undorító, emellett az egyéni véleményem a hallgató társaink képviseletéről teljesen
ellenkezik a képviselet többségének véleményével. Én lelkesen jelentkeztem anno HK-snak, de
sajnos hatalmasat kellett csalódnom a társaságban. Kezdve itt az alakuló üléstől, de
sorolhatnám még. Lényeg a lényeg, köszönöm ezt az együtt töltött pár hónapos munkát, azt a
kevés bizalmat amit esetleg kaptam. Kívánok nektek további jó munkát, és kívánom, hogy
rendezzétek a nézeteltéréseiteket úgy, hogy az a Kar és a hallgatók hasznára váljon, ne
vezessenek önző, önös érdekek, ellenszenvek!”
-Vámi Soma
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„Kicsit váratlan a leveled, viszont azt sem mondom, hogy meglepve ért. Én is sajnálatosnak
tartom, hogy személyeskedések terepévé vált időként az ülés. Viszont mindenképp hozzá kell
tennem, hogy ez nem igazán volt így korábban. A problémát abban látom, hogy vannak páran,
akik a saját, vagy szűk csoportjuk érdekein nem tudnak tovább tekinteni és mindent ennek a
felfogásnak rendelnek alá. Ez a megfontolás a fő célja a képviselői létnek, ez nem konstruktív,
semmiképp sem előremutató. Persze lehet mondani, hogy ez nincs így, csak minden egyes lépés
erre enged következtetni szeptember óta. Ennek ellenére bízom benne, hogy lehet ezen
változtatni.”
-Vígh Miklós

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin bemutatta a BME GHK 2014-es költségvetés tervezetét. Elmondta, hogy ez még
módosítható, de irányadónak kell lennie. Bemutatta a DIK és a MISZ keretek nyitó és záró
egyenlegeit, illetve tervezett kiadásokat és bevételeket. Elmondta, hogy a DIK keret
nyitóegyenlege negatív, idén ez nullára fog kijönni a tervezet szerint. A sport, kultúr, általános,
és MISZ keretek bemutatása következett.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Berta Katalin által bemutatott
GHK 2014. évi előzetes költségvetését.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós elmondta, hogy a PR Bizottság vezetői posztjára március 2-án 22:00-ig lehet
jelentkezni e-mailben. Továbbá beszámolt a február 19-én megtartott tanszékvezetői
értekezletről, ahol legfőbb téma a puskázással kapcsolatos kérdőív volt. Az oktatói kérdőív már
kiküldésre került, a hallgatói kérdőív az e heti Gépészhírekben kerül kiküldésre. Beran Ferenc
mérnök etikai előadása március 13-án lesz. A Kármán Nappal kapcsolatos feladatok
megérkeztek a tanszékektől.
A HK ZH február 24-én 18:00-kor kezdődik, melyet minden GHK tag megír. Varró Gergő
távolléte miatt nem vesz részt a teszten.
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EHK
Somogyi József elmondta, hogy a Rendszeres Szociális Ösztöndíj eredménye kihirdetésre
került. Február 28-án kiírásra került az Erasmus+ pályázat, melyhez a dokumentumokat március
20-ig lehet leadni. A normatíva költségvetést az EHK elfogadta: 73% ösztöndíjakra, 20%
szociális ösztöndíjra, 6% egyetemi ösztöndíjakra, utazási támogatásra és egyebekre, 1% HÖK
működésre fordítható keret. Szipka Károly elmondta, hogy az Oktatás Hallgatói Véleményezése
34%-os kitöltöttségi szinten áll. Az Egyetemi BME ösztöndíjra 52 pályázó van, ebből 22
Gépészkari hallgató. Nagy Gábor (Közlekedés- és Járműmérnöki Kar korábbi EHK delegáltja)
távozása óta több tagság üresen maradt, a szenátusi tagságra Rátóti János (Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar EHK delegáltja) egyedüliként jelentkezett.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy a kollégiumi felvételi átlagok ellenőrzését megkezdte. Kérte,
hogy a GHK beszéljen azon hallgatók büntetéséről, akik a kollégiumi felvétel során hibásan
adták meg a korrigált kredit indexüket (továbbiakban KKI). Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki
azaz, aki el tudja fogadni, hogy az a hallgató, akinek a kollégiumi férőhely elnyerésébe
módosítana a változás, azt a hallgatót a GHK automatikusan kollégiumi fegyelmi tárgyalásra
küldje.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki azaz, aki el tudja fogadni, hogy az a hallgató, aki hibás KKI
miatt más kollégiumba került be, mint kellett volna, azt a hallgatót a GHK kollégiumi fegyelmi
tárgyalásra küldje.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy az a hallgató, akinek a
megadott KKI-ja legalább 0,1-del nagyobb, mint és a tényleges KKI-ja, azt a hallgatót a GHK
kollégiumi fegyelmi tárgyalásra küldje.
A GHK 10-3-1 arányban elfogadta a javaslatot.
Aki a valóságosnál kisebb átlagot adott meg, nem lesz büntetve.
Kollégiumi fellebbezés nem volt.
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Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy február 19-én Külső Szociális bizottsági ülésen vett részt. Ezután
beszámolt a leadott pályázatok számáról, illetve a pályázati eredményekről.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy elküldte a GHK levelezőlistájára a Kultúrhét fellépőinek
ajándékairól szóló dokumentumot. A Harmadoló Estre február 24-től lehet jegyeket kapni.
Elmondta még, hogy Rendezvény Bizottsági ülést tart február 27-én 19:00-tól.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám beszámolt, hogy kérvényeket bírált Dr. Bihari Péterrel. Több kedvezményes
tanulmányi rendre vonatkozó kérvény érkezett be.

Egyebek
Mátics Zoltán elmondta, hogy ma este lejár a Sporttámogatási Pályázatra való jelentkezés
határideje.
Kapu Tibor elmondta, hogy két támogatót sikerült már szerezni a Slip ’14-re.

Ösztöndíj Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy a február 22-i Ösztöndíj bizottsági ülésen nagyon kevés GHK
tag vett részt, kérte, hogy ez a jövőben ne így legyen.
Először a normatíva költségvetés kiosztási javaslatát mutatta be, melyet az egy évvel ezelőtti
normatíva költségvetés alapján készített el.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a normatíva költségvetés tavaszi
félévre tervezett összegeit.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a GHK a tanulmányi ösztöndíj
osztás során, az MSc képzés minden szakját együtt kezelje.
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A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Ezután bemutatta az ösztöndíj osztásra tett javaslatokat, melyek a február 22-i Ösztöndíj
bizottsági ülésen készültek. Új javaslat nem született.
A javaslatokról a GHK többkörös szavazást tartott.
Javaslatok
1. javaslat: Különbség BSc és MSc
maximális összegek között, MSc
gólya
43
felvételi
pont,
gépészmérnöki BSc 3,55 többi BSc
szak 3,65, MSc 4,0
2. javaslat: Nincs különbség BSc és MSc
maximális összegek között, MSc
gólya
43
felvételi
pont
gépészmérnöki BSc
3,5 többi BSc szak 3,7, MSc 3,9
3. javaslat Különbség BSc és MSc
maximális összegek között, MSc
gólya 43 felvételi
pont, gépészmérnöki BSc 3,5 többi
BSc szak 3,7, MSc 4,0
4. javaslat Nincs különbség BSc és
MSc maximális összgek között,
MSc gólya 43 felvételi pont
gépészmérnöki BSc 3,47 többi
BSc szak 3,65, MSc 4,0

Érkezett szavazatok száma
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az 1. javaslatot végleges
eredményként.
A GHK 10-4-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Kovalovszki Máté elmondta, hogy egy Gazdaság- és Társadalomtudományi Karról (később:
GTK) átvett hallgató jelezte, hogy ösztöndíjat szeretne kapni az előző féléves átlagára. Mivel a
tárgyai nagy része GTK-s, ezért GTK HK által elfogadott ösztöndíj osztási elvek alapján
javasolná a hallgató ösztöndíjának a kiosztását.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki egyet tud érteni azzal, hogy az eredeti GTK-s szakja
és az ottani osztási elvek alapján kapjon ösztöndíjat.
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A GHK 12-4-2 arányban elfogadta a javaslatot.

Ülés vége: 21:44
....................................

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

Majláth Máté Lajos
jegyzőkönyvvezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Vígh Miklós
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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