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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. november 11. Oldalszám: 4 

 

Ülés kezdete: 20:10 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő elmondta, hogy a november 4-i Dékáni Tanácson szó volt az egyetemi 

megelőlegezésekről, kintlévőségekről. A BME kancellárja Barta-Eke Gyula lett. A Magyar 

Akkreditációs Bizottság felülvizsgálatáról is szó volt, kiemelve a hiányosságokat, 

elmaradásokat. Az új felsőoktatási stratégiáról, ZH és előadás problémákról is szó esett. A 

Dékáni Vezetés a Bécsi Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának vezetésével találkozik jövő 

év februárjában. 

Szó esett a BSc felülvizsgálatról is: a GHK szakonként kiértékeli a kérdőív eredményeit, ezen 

kívül minden beoktató karra vonatkozóan külön jelentés készül. A tantárgyakhoz is egyenként 

olyan dokumentumok lesznek legenerálva, amelyek a kérdőív számszerű eredményeinek 

kiértékelése mellett az OHV eredményeket és a tárgyhoz fűzött szöveges megjegyzéseket is 

tartalmazni fogják. 

Szó volt még arról is, hogy november 7-én egyeztetést tartottak az egyetem idegen nyelvű 

képzéseiről. A BME-Audi Hungaria Kooperációs Kutatóközpont igazgatói pályázata kiírásra 

került, ugyanis az előző igazgató mandátuma lejárt. A Robert Bosch cég egy előadást tart 
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november 19-én a K épületben. Ezt követően beszámolt a HÖOK vezetőképző hétvége 

szekcióin elhangzott dolgokról. 

EHK 

Szipka Károly elmondta, hogy a múlt heti EHK ülésen beszéltek a TVSz módosításokról. Az 

Oktatási Dékánhelyettesi Értekezlettel folyamatos az egyeztetés ezzel kapcsolatban. A Külső 

Oktatási Bizottság keretein belül is többször átbeszélték a javaslatokat. 

Megérkezett Dobó Diána (20:30). 

Beszámolt arról is, hogy több feltöltetlen kollégiumi férőhely van az egyetemen (a 

Gépészmérnöki Karon nincs ilyen probléma). A mai napon rendben lezajlottak a TDK 

előadások. A hallgatói átsorolások jelenlegi helyzetét is ismertette. Elmondta, hogy a 

balatonlellei tábor előzetes férőhelyigénylését november 16-ig kell elküldeni. Az egyetem TAO 

sporttámogatásokat szeretne igénybe venni. A rektorválasztással, illetve a rezsifizetési 

kötelezettséggel kapcsolatos újabb információkról is szó esett. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy a BSc felülvizsgálat kérdőíveinek kiértékelése folyamatban van, 

a szakonkénti statisztikák készülnek a szakfelelősök segítségével. A TVSz legfontosabb 

változtatásairól is tájékoztatást adott, melyek várhatóan a tavaszi félévtől kezdődően lépnek 

életbe. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy a Kollégiumi Bizottság ülést tartott november 5-én. Itt szó volt 

az öntevékeny körök helységeiről, a kollégiumi felvételi szabályzatról illetve a kollégiumi 

bennmaradási átlagról. 

Megérkezett Vígh Miklós és Polgár Eszter (21:00). 

Vígh Miklós beszámolt arról, hogy a kollégiumi főzőverseny a mai napon rendben lezajlott. 

Antal Laura jelezte, hogy szervezéssel szerinte akadtak problémák. 

Perjési Péter a Kármán Tódor Kollégium könyvtárának helyzetéről is beszámolt. Szó volt a 

Mentor Gárda által szervezett kollégiumi Mikulás ünnepségről.  

A kollégiumi rongálás ügyében tartott fegyelmi tárgyaláson az érintett hallgató nem jelent meg. 

Az okozott kár összegét a tárgyalás során az előzetes helyszínbejárás alapján állapították meg. 

A Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen szó volt a jelenleg feltöltetlen kollégiumi férőhelyekről. 

A tavaszi kollégiumi férőhelyosztás menetrendjét is átnézték. Perjési Péter elmondta, hogy a 

KTK Stúdiónak nagyon sok felvétele vár feltöltésre a BME Videotoriumba, hozzáférési 

problémák vannak, kérte az EHK-sok segítségét a probléma megoldásában. 
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Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy a mai napon Szociális bizottsági ülést tartott, ahol az Egységes 

Szociális Rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatokat beszélték át. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland ismertette a Gólyahajó végleges költségvetését, részletesen bemutatta az egyes 

tételeket. Vígh Miklós és Dobó Diána javasolták, hogy a Gólyahajót és a Gólyabált a 

későbbiekben egy program keretein belül is meg lehetne szervezni. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Gólyahajó költségvetését az 

ismertetett módon. 

A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a költségvetést. 

Német Roland elmondta, hogy három olyan hallgató volt a nyitó táncot előadó hallgatók között 

a Gólyabálon, akik egyébként is ingyenes jegyet kaptak volna a rendezvényre a Gólyatábor 

jegyük korrekciójaként. Az érintett hallgatók kompenzálásként ingyenesen részt vehetnek a kari 

Jeges Esten november 18-án. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente megköszönte a GHK tagjainak a Gólyabálon nyújtott segítségét. Két problémás 

eset történt a rendezvényen. Ezt követően többen elmondták a Gólyabálon tapasztalt 

észrevételeiket, melyeket a jövőben a GHK a szervezés során figyelembe vesz. 

Egyebek 

Varró Gergő beszámolt a GHK hétvége előzetes programjáról. 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy november 12-én 20 órától Ösztöndíj bizottsági ülést tart. 

Beszámolt a mai Kari TDK bizottsági ülésen történtekről, melyen Szaller Ádámmal vett részt. 

A Bizottság a GHK különdíjat több részre osztotta, mivel több bizottsági tag is megjegyezte, 

hogy a színvonalas dolgozatok között nehezen tudna dönteni. A GHK közös álláspontja volt, 

hogy a jövőben nem támogatandó a díj megosztása, ugyanis így annak értéke és megbecsülése 

csökken.   

Perjési Péter elmondta, hogy beszélt Dr. Horváth Bélával, aki elmondta, hogy a Kármán 

Kollégiumért Alapítvány működésével vannak problémák. Az alapítvány a Gólyabált 150000 

Forinttal támogatta. 

Varró Gergő elmondta, hogy a GHK következő ülése november 19-én lesz. 
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Vígh Miklós elmondta, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság jelentése kitér a GHK-ra is a 

fogadóidővel kapcsolatban, majd hozzátette javaslatát, hogy egy kérdőívvel mérjük fel a 

fogadóidő bővítésére vonatkozó hallgatói igényeket. Antal Laura vállalta a kérdőív 

elkészítését. 

Ülés vége: 22:12 

 

 

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

 Majláth Máté Lajos Varró Gergő  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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