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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      

Somogyi József x     

Szaller Ádám x     

Szipka Károly x     

Varró Gergő x     

Vígh Miklós x     

Dátum: 2014. november 03. Oldalszám: 5 

 

Ülés kezdete: 20:10 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő elmondta, hogy felkérték Dr. Kiss Rita (MOGI Tanszék oktatója) egyetemi tanári 

pályázatának véleményezésére. Elmondta még, hogy a HÖK jutalmazásról szóló 

adatszolgáltatást a héten fogja elkészíteni. 

EHK 

Szipka Károly elmondta, hogy a tavaszi állásbörze szervezői pályázata kiírásra került. Szóba 

került a brazil hallgatók jelenlegi helyzete és jövőbeli oktatási programjuk. Daku Dávid (EHK 

elnök) megköszönte a karok Gólyatáborral kapcsolatos ombudsmani megkeresésére történő 

válaszadását. Az Egyetemi Doktorandusz Képviselet megtartotta tisztújítás utáni alakuló ülését. 

Új EHK honlap készül. A november 7-9. között megrendezésre kerülő HÖOK vezetőképző 

programjáról is beszélt. A szakkollégiumok megvalósult költéseit is megemlítette, az 

Energetikai Szakkollégium és a Gépész Szakkollégium ki lett emelve. Az első körös 

balatonlellei táborhely igénylésének határideje november 12. Az év közbeni átsorolások miatt 

még mindig problémák vannak, az ügyvédi megkeresések megtörténtek. Szipka Károly 
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elmondta, hogy sok sportterem illetve eszközigénylés lett leadva egyetemi szinten, a 

Gépészmérnöki Kar kevés támogatást kapott. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy a BSc felülvizsgálat kiértékelése folyamatban van. A ZH és 

vizsgarenddel kapcsolatos információkat hamarosan küldi. 

Ösztöndíj Bizottság #1 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy felszólalási határidő után érkezett egy felszólalás a Sport 

ösztöndíjjal kapcsolatban. Mivel a bírálás során a GHK hibázott, ezért javasolta, hogy a hallgató 

fellebbezését fogadja el a GHK. 

A Sport ösztöndíjakkal kapcsolatban elmondta, hogy kétféle javaslat szerint lehetne a pontozást 

elkészíteni. Csak a legrangosabb eredményt vegyük figyelembe, vagy minden eredményt 

pontozzunk le és azt összegezzük. 

Elmondta, hogy az 1. javaslatot azért tudja támogatni, mert a BME Sportközpont is ezt a 

pontozási módszert javasolta. A hallgatók ezzel a módszerrel sem járnak rosszabbul. 

Megérkezett Perjési Péter. (20:50) 

Varró Gergő elmondta, hogy a javasolt pontozást nem tudja támogatni, mert bár a kiírásban 

nem szerepelt a pontozás módszertanára vonatkozó kitétel, ez teljesen eltér az eddigi félévekben 

alkalmazottól. Ekkora változást nem szabad a hallgatók tájékoztatása nélkül, a pályázat 

lezárulta után hozni.  

Vígh Miklós szintén elmondta, hogy ez a pontrendszer számára aránytalannak tűnik. 

Szipka Károly elmondta, hogy a jelenlegi pontrendszert az EHK is alkalmazza, azonban a 

későbbiekben felülvizsgálásra fog kerülni. Kovalovszki Máté elmondta, hogy a jelenlegi 

rendszer szerinte több helyen torzít. 

Perjési Péter elmondta, hogy ő a kiemelkedően teljesítő hallgatókat jutalmazná. 

Ezt követően a GHK többkörös szavazást tartott a pontozási lehetőségekről. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a sport ösztöndíj pályázatok 

az eddig alkalmazott elvek szerint legyenek értékelve, azaz minden eredmény beleszámítson a 

pontozásba, bizonyos kategória maximumok figyelembevételével. 

A GHK 9 tagja támogatta a javaslatot. 
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a sport ösztöndíj pályázatok 

értékelésekor a GHK csak a kategóriánként legjobb eredményt vegye figyelembe. 

A GHK 2 tagja támogatta a javaslatot. 

A szavazás során 1 tartózkodás történt. 

Ezt követően bemutatta a Kari BME és a Szakmai Ösztöndíj eredményére, Dr. Kovács Ádám 

segítségével elkészített javaslatot. A pontozással kapcsolatban több észrevétel és módosító 

javaslat érkezett. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy 4 darab jogos szociális pályázat eredmény elleni fellebbezés érkezett 

a GPK-ról. A héten a szociális pályázati rendszerrel kapcsolatos kérdőív kiküldésre kerül. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland elmondta, hogy az EHK-nak ma éjfélig kell elküldeni a próbaköltségvetést, 

melyet be is mutatott.  

Megérkezett Kapu Tibor és Dobó Diána (21:49) 

PR Bizottság 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a GHK nyílt ülést tart november 25-én 20:15-től. 

November 2-án az egyetemi nyílt nap ügyeit intézte. Az előzetes megbeszélés szerint november 

17-én tart tájékoztatót és felkészítőt a nyílt napon a kart képviselő hallgatóknak. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy a Gólyabálon a ruhatárazást hostessek fogják végezni, már 

intézkedett ez ügyben. A helyszíni bejárás is megtörtént. A Faninfo cég az eseményt egy 

helyszíni videojáték lehetőségével szponzorálja. Meg fogja kérdezni az étel árusításának 

lehetőségét a helyszínt biztosító cégtől. A napokban elkészülnek a díszletek, a helyszíni 

teendőket is elküldi majd a GHK levelezőlistájára. 

Ösztöndíj Bizottság #2 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy újra átnézték Vígh Miklóssal a Kari BME és Szakmai 

ösztöndíj pályázatokat, a szakmai versenyeken való részvételre fókuszálva. A 

versenyeredményre járó pontszámok esetében vita alakult ki, hogy a csapatban elért 

eredmények esetében le legyen-e osztva a pontszám a csapattagok számával, vagy minden 

csapattag megkapja külön-külön a teljes pontszámot, úgy mintha egyedül vett volna rajta részt. 

Elhangzott, hogy a csapatok esetén a munka is általában többszörös, mint egy egyéni versenyen, 

így nem szerencsés a pontszámok leosztása. Érvként elhangzott továbbá még az is, hogy nagy 
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taglétszámú csapatok esetén nagyon komoly aránytalanság jönne ki, ha le lenne osztva a kapott 

pontszám a csapatlétszámmal.  

 

A szavazás során 1 tartózkodás történt. 

Ezt követően Kovalovszki Máté bemutatta az Ösztöndíj Bizottság javaslatát a Kari BME 

Ösztöndíj ponthatárára vonatkozóan az előző döntéssel korrigálva. A Kari BME ösztöndíj alsó 

ponthatára úgy lett meghatározva, hogy a tavalyi határhoz hasonló tevékenységgel legyen 

egyenértékű. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az Ösztöndíj Bizottság javaslatát, 

azaz hogy a Kari BME Ösztöndíj ponthatára 67 pont, a korrekciós tényezők publikációra 7,5, 

szakmai versenyre 4,5 legyenek. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Az Ösztöndíj Bizottság javaslata a következő: a Kari BME Ösztöndíj Szakmai Ösztöndíjhoz 

képesti szorzó tényezője 1,3 legyen, illetve összesen 2.200.000 Forintos keret kerüljön 

kiosztása. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja az Ösztöndíj Bizottság javaslatát. 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Kollégiumi Bizottság 

Varró Gergő elmondta, hogy november 4-én Kun Leventével kollégiumi fegyelmi tárgyalásra 

megy a HK tömbben történt rongálás ügyében.  

Perjési Péter elmondta, hogy érdeklődött Csicsely Tibornál az Old’s Club klímájáról, aki egy 

megbízható céget talált a kivitelezésre. Perjési Péter kérte, hogy az üzemeltető által is észlelt 

kollégiumi rongálások esetén a video felvételeket automatikusan mentsék el. 

Vígh Miklós elmondta, hogy kollégiumi monitoring értekezleten vett részt. Az ágyi poloskák 

témájában előrelépés nem történt, azonban újabb szobákban is felbukkant a probléma. A 

kollégiumi mentorok körbe fogják járni a kollégiumi szobákat, az esetek és az esetleges 

kapcsolatok felderítése érdekében. Beázások történtek a Kármán Tódor Kollégium északi 

oldalán lévő szobákban, a problémás területek kijavításán már dolgoznak. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: versenyeredmények esetén 

a pontszám a csapattagok számával 

legyen leosztva 

2 

2. javaslat: a pontszámok ne legyenek 

leosztva a csapattagok számával 
11 
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Iroda 

Vígh Miklós elmondta, hogy a GHK irodai számítógépeket Okolicsányi Péterrel rendbe tette. 

Kérte, hogy mindenki figyeljen a gépek rendeltetésszerű használatára, azokat csak HK-s 

munkára használja. Elmondta még, hogy a laptopokat csak HK-s célra lehet elvinni az irodából, 

Varró Gergő engedélyével. 

Sport 

Mátics Zoltán bemutatta a beérkezett sport támogatási pályázatokat. Három csapat adott le 

érvényes pályázatot, illetve egy érvénytelen pályázat is érkezett. A kiosztás elve megegyezik 

az egy évvel ezelőttivel. Vígh Miklós kérte, hogy az igényelt mezekre támogatás esetén 

kerüljön rá az Egyetem illetve a GHK logója. Német Roland elmondta, hogy az öntevékeny 

köröknél alkalmazott fejenkénti kvótát javasolná kiosztásra. A támogatások összegére négy 

javaslat érkezett. A szavazás során mindenki maximum két javaslatot támogathatott. 

 

Ezután a 2 legtöbb szavazatot kapott javaslatról a GHK újra szavazott. 

 

Ülés vége: 23:40 

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

 Majláth Máté Lajos Varró Gergő  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: 3788 Forint/gépészmérnöki 

kari hallgató 
6 

2. javaslat: 3000 Forint/gépészmérnöki 

kari hallgató 
8 

3. javaslat: 2500 Forint/gépészmérnöki 

kari hallgató 
5 

4. javaslat: 1500 Forint/gépészmérnöki 

kari hallgató 
4 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: 3788 Forint/gépészmérnöki 

kari hallgató 
4 

2. javaslat: 3000 Forint/gépészmérnöki 

kari hallgató 
10 
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