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Ülés kezdete: 20:10
Vendégünk volt Lendvai László az Egyetemi Doktorandusz Képviselet (EDK)
Gépészmérnöki kari képviselője. Bemutatkozott és elmondta, hogy ma volt az EDK alakuló
ülése. Elmondta, hogy nyitott az együttműködésre és a rendszeres egyeztetésekre a szükséges
kérdésekben, valamint rendszeres időközönként tájékoztatni fogja a GHK-t az EDK aktuális
témáiról. Varró Gergő sok sikert kívánt a munkájához.
Vendégünk volt még Gere Dániel és Szakács József a Polimertechnika Szakosztály új illetve
leköszönő elnöke. Szakács József beszámolt a tavalyi illetve idei munkájukról. Továbbra is
aktív tagja marad a szakosztálynak. Gere Dániel bemutatkozott és elmondta terveit, valamint,
hogy demonstrátorként dolgozik a Polimertechnika Tanszéken, az elhivatottságával nem lesz
probléma. Új céljuk, hogy a szakköri jelleget újraindítsák, több laborfoglalkozást szeretnének
tartani, illetve gyárlátogatásra is szeretnének menni.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy a Gépész Szakkollégiummal a közreműködést hogyan
képzelik el. Szakács József elmondta, hogy nehéz az egységes rendszer kialakítása. Varró
Gergő megköszönte Szakács József eddigi munkáját, Gere Dánielnek sok sikert kívánt a
munkájához.
Megérkezett Lukács Virág. (20:23)
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A vendégek elhagyták a termet.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő elmondta, hogy a mai Dékáni Tanács ülésen szó volt a Felsőoktatási Törvény
vezetői értekezleten elhangzott változásairól. Dr. Czigány Tibor elmondta, hogy egyeztetett
az új matematikus mérnöki szakirányról a Matematika Intézet képviselőjével. A hallgatói
kérdőív kiértékelését a következő hetekben elkészíti a GHK. A puskázásról szóló dékáni
utasítás módosítása véglegesedett, hamarosan kihirdetésre kerül. Az abszolutórium
ellenőrzése már nem papír alapon fog zajlani a jövőben, hanem a Neptun rendszeren
keresztül. A Gépész Szakkollégium megkereste Dr. Czigány Tibort, hogy a Shell Ecomarathon és a BME Motion csapatoknak saját műhely lehetőséget szeretnének. Varró Gergő
elmondta, hogy a nyílt napra a szóróanyagokból elegendő mennyiség áll rendelkezésre. A kari
MSc tájékoztató október 28-án 16:30-tól lesz. A Dékáni Tanács ülésen elhangzott még, hogy
a Gépészmérnöki Kar a végzős PhD-sek arányában benne van az ország három legjobban
teljesítő karában.

EHK
Szipka Károly elmondta, hogy több hallgató pénzügyi státusza az egyéni támogatási idő
lejárta miatt csak októberben került módosításra, jogosan vannak felháborodva azok, akiknek
jóval a beiratkozás után hozták tudtukra, hogy több százezer forintot kell kifizetniük a félév
során. Szeretnék elérni, hogy ezeket a díjakat ne a hallgatók, hanem a karok állják. Ma volt
oktatási dékánhelyettesi ülésen, ahol többek között a TVSz változtatásairól volt szó.
Somogyi József elmondta, hogy a TJSz módosítási javaslatokat október 22-ig, a gólyatáborral
kapcsolatos információkat az Oktatási jogok biztosának megkeresésére ma éjfélig el kell
küldeni. Egy megkeresés érkezett az EHK-hoz a Kari Hallgatói Képviseletek jutalmazását
illetően, melyet az EHK hamarosan megválaszol. A HÖOK tisztújító konferenciáján Gulyás
Tibort (Pécsi Tudományegyetem HÖK elnök) választották meg a HÖOK elnökének. A BME
elnökségi delegáltja Tompos Balázs (Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar).

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy a Külső Szociális Bizottság ülésén vett részt október 20-án. A
szociális pályázatokkal kapcsolatosan beérkezett fellebbezéseket átbeszélték. Konkrét
adatokat még nem tud mondani. A szociális pályázati rendszerrel kapcsolatos észrevételeket
gyűjtő kérdőív jövő héten lesz kiküldve a hallgatóknak.

PR Bizottság
Horicsányi Krisztina elmondta, hogy beszélt Csobán Attilával az egyetemi nyílt nap
ügyében. A Gépészmérnöki Kar több területet kapott a rendezvényre. Elkészült a nyílt nap
plakátja. Október 17-én PR ülést tartott, ahol téma volt, hogy a körökkel való kapcsolattartást
a PR bizottság átveszi, másik téma a Gépész Szakkollégium helyzete volt. Varró Gergővel
megbeszélte, hogy Rácz Tamás (Természettudományi Kar EHK delegált) szakkollégiumokról
kialakult véleményét megkérdezik.
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Ösztöndíj Bizottság
Egy megkeresés érkezett az egyik szakosztály részéről, akik a közösségi pontozási rendszerrel
nem értenek egyet. Szeretnék a fellebbezési határidő kitolását és a pontozás átalakítását.
Varró Gergő elmondta, hogy ezzel kapcsolatban hivatalos megkeresést a Gépész
Szakkollégium részéről Horicsányi Krisztina kapcsolattartón keresztül kapott. A rendszer egy
évvel ezelőtt lett átalakítva a közösségi vezetők bevonásával. Vígh Miklós elmondta, hogy
több ülés érdektelenségbe fulladt már a pontozással kapcsolatban.
Varró Gergő elmondta, hogy két csoportos fellebbezés érkezett, mivel a B-terv és a Gyártás
Szakosztály tagjainak jelentős része lemaradt a Közösségi ösztöndíjra való jelentkezésről. A
jelentkezésre felhívó e-mailek ki lettek küldve, illetve a felhívás megjelent a GHK több
hírcsatornáján. A fellebbezési időszak vége október 20. 23:59 volt.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a két kör fellebbezését
elutasítsa a GHK, mivel a tájékoztatás megfelelő volt, több forrásból is értesülhettek a
kiírásról.
A GHK 14-0-0 arányban elutasította a két kör fellebbezését.
Vígh Miklós elmondta, hogy az öntevékeny körök vezetőjének munkája közösségi munkaként
értékelhető, azonban a szakosztályok tagjainak munkája sokszor egyéni szakmai fejlődésként
fogható fel és itt a közösségért folytatott munka jutalmazásáról van szó.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a GHK a Gépész
Szakkollégium fellebbezését elutasítsa az e féléves súlyozás felülvizsgálatára vonatkozóan.
A GHK 14-0-0 arányban elutasította a fellebbezést.
Kovalovszki Máté bemutatta a Közösségi Ösztöndíj végleges pontozását illetve az általa
elkészített javaslatot a pontokra járó összegekkel. Elmondta, hogy 3.500.000 Forintot
terveztünk erre a célra fordítani. Akinek a pontja nem éri el a minimum pontszámot, de kapott
pontot, az 500 Forint Közösségi Ösztöndíjban részesül.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a javaslatot, hogy a GHK összesen
3617386 Forintot osszon ki (egy pont értéke, 6 Forint).
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy a 110% felett felvett kreditek költségei kiírásra kerültek, a
hallgatóknak figyelmeztetést fog kiküldeni a fellebbezési határidő előtt. Október 17-én
egyeztetett Dr. Grőb Péterrel a Gépszerkesztés alapjai tárggyal kapcsolatos tervezett
változásokról, az elsőéves hallgatók hozzáállásáról, a BSc felülvizsgálat keretein belüli
lehetséges megoldásokról. A Külső Oktatási Bizottság ülésén a TVSz változtatásairól volt
szó. BSc felülvizsgálattal kapcsolatban elmondta, hogy a kiértékelést szakonként kell
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elvégezni. Az ehhez szükséges dokumentumokat hamarosan továbbítja a kiértékelésben
résztvevőknek. Varró Gergő elmondta, hogy a három záróvizsga időszak helyett csak kettő
lesz a későbbiekben. November 28-án Oktatási Piknik lesz, melynek előadását Szipka Károly
tartja.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy egy hallgató fegyelmi tárgyalásának körülményei zavarosak, a
tárgyalás november 4-re lett halasztva. Október 20-án befejeződtek a kollégiumi ellenőrzések.
Több hallgató büntetőpontot kapott hőfejlesztő konyhai eszközök nem konyhai használata
miatt. Kollégiumi bizottsági ülést szeretne tartani a közeljövőben.
Egy hallgató egy egész jeggyel nagyobb KKI-t adott meg a kollégiumi jelentkezés során,
fegyelmi eljárást javasol a hallgató ellen.
Vígh Miklós jelezte, hogy egy hallgató súlyos szociális problémákra hivatkozva kollégiumi
elhelyezésben szeretne részesülni. Eredetileg részesült volna kollégiumi elhelyezésben,
azonban a családi problémákra miatt a nyáron visszamondta jelentkezését, de a körülmények
megváltozása miatt most mégis szeretne beköltözni. Ő beszélgetett a hallgatóval, javasolja a
kollégiumi elhelyezését.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a hallgatót a helyzet
tisztázása után, a GHK előresorolja a kollégiumi várólistán.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Gazdasági Bizottság
Német Roland bemutatta a Mechatronika Szakosztály Gólyatáborának végleges
költségvetését, illetve a változásokat a múlt héten bemutatott költségvetéshez képest.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az Mechatronika Szakosztály
Gólyatáborának végleges költségvetését.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a költségvetést.
Ezt követően bemutatta a gólyatábor jegyárainak korrekciójára irányuló javaslatát. A
hallgatók kárpótlása a Gólyabálon való ingyenes részvétel biztosításával lenne lehetséges.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy az érintett 25 hallgató
ingyen vehessen részt a Gólyabálon.
A GHK 13-1-0 arányban támogatta a javaslatot.
Német Roland a Gyártás Szakosztály közösségépítésre szánt támogatásáról beszélt. A kör az
előző félévben nem vette fel a megítélt támogatást. Előző félévben 20000 Forint
közösségépítési támogatásban részesültek volna, a jelenlegi félévben 12000 Forintot kaptak
erre a célra.
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy mind a két félév alatt
közösségépítésre kapott összegeket elkölthesse a Gyártás Szakosztály.
A GHK 10-2-2 arányban támogatta a javaslatot.
Német Roland elmondta, hogy a KTK Stúdió által igényelt kamera, már nem kapható. Az
újabb verziót szeretnék megvenni, ami valamivel többe kerülne. Tavasszal a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar egyik rendezvényén hangosítottak, a különbözetet az arra járó
összegből pótolnák.
Ezután elmondta, hogy október 20-án Mátics Zoltánnal és Varró Gergővel egyeztettek a
Sport Szakosztály vezetőivel. Bemutatta a körnek a megbeszélésen egyeztetett igénylését. A
szakosztály teljes igénylésének összege 468.122 Forint.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Sport Szakosztály féléves
igénylését.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta az igénylést.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a Gólyabállal kapcsolatos információkat elküldte a GHK
levelezőlistájára. Egy promóciós videót fog készíteni a fellépővel a jövő hét folyamán. A
pezsgős pohárral kapcsolatban több árajánlat érkezett. Nagy Edit kérte, hogy legyen online
jegyvásárlási lehetőség. Ezt követően a Gólyabál jegyárára több javaslatot hozott a GHK.
Érkezett szavazatok száma

Javaslatok
1. javaslat:
Gépészmérnöki
kari
hallgató és MPANNI hallgató 2000
Forint, mindenki másnak 3000
Forint
2. javaslat:
Gépészmérnöki
kari
hallgató és MPANNI hallgató 2000
Forint, mindenki másnak 2500
Forint
3. javaslat: A gólya belépő 2000
Forint, minden más vendégnek 3000
Forint

6

6

1

A szavazás során 1 tartózkodás történt.
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További egyeztetés után a szavazategyenlőség miatt a GHK a két legtöbb szavazatot kapott
javaslatról újra szavazott.
Javaslatok
1. javaslat:
Gépészmérnöki
hallgató és MPANNI hallgató
Forint, mindenki másnak
Forint
2. javaslat:
Gépészmérnöki
hallgató és MPANNI hallgató
Forint, mindenki másnak
Forint

Érkezett szavazatok száma
kari
2000
3000

7

kari
2000
2500

7

További egyeztetés után az újabb szavazategyenlőség miatt a GHK újra szavazott.
Javaslatok
1. javaslat:
Gépészmérnöki
hallgató és MPANNI hallgató
Forint, mindenki másnak
Forint
2. javaslat:
Gépészmérnöki
hallgató és MPANNI hallgató
Forint, mindenki másnak
Forint

Érkezett szavazatok száma
kari
2000
3000

5

kari
2000
2500

9

Sport
Mátics Zoltán elmondta, hogy október 20-án ülést tartott a Jeges Esttel kapcsolatban. Múlt
héten 2 időpontról kapott árajánlatot. A november 18-i ajánlatot javasolná, ami azonban
ütközik a GHK nyílt ülésének meghirdetett időpontjával. Vígh Miklós elmondta, hogy a nyílt
ülés napját módosítaná ez esetben. Így a GHK nyílt ülés új időpontja november 25. kedd
20:15.
A Jeges Esttel kapcsolatban elmondta, hogy a SOTE ETK-val is beszélt, akik szeretnének
csatlakozni a rendezvényhez. Szeretné megkérni, hogy a rendezvényt a KTK Stúdió
hangosítsa. Jövő hétre elkészíti az előzetes költségvetést és a jegyárakra is hoz javaslatot.
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Egyebek
Varró Gergő elmondta, hogy az egyik kiemelkedő közösségi munkát végző hallgatót szeretné
jutalmazni több, GHK által használt webes felülettel kapcsolatos segítségnyújtásáért. A
feladatokat több féléven keresztül végezte, javasolja, hogy a következő kifizetéssel 100.000
Forint Közösségi Ösztöndíjat kapjon. Vígh Miklós, Szaller Ádám és Perjési Péter elmondta,
hogy mindig azonnal segített, amikor valamilyen informatikai probléma állt elő, és kitűnő
munkát végzett minden alkalommal. Külsős személyt bevonva, jóval nagyobb összeget kellett
volna ráfordítani, ugyanezért a munkáért.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a javaslatot.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Kun Levente elmondta, hogy részt vett a BME Together Party megbeszélésén. A rendezvény
február 19-én lesz.
Ülés vége: 23:45
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Majláth Máté Lajos
jegyzőkönyvvezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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